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PM  

22.9.2012 19:46  

0  
Katselin Missiomaailman nettitv:stä 20.9 Tampereen saalemista herätyskokouksen, jossa puhujana oli 
Marko Selkomaa. Rukousosiossa hän nimeää sairauksia ja käskee niitä poistumaan sekä käskee Jumalan 
voitelun virrata NYT esim. perheisiin. Sokea Reettakin näkee tämän vanhan tutun eksytyksen.  
 

 VASTAA 

  
  
  

  

  
 Ilmoita asiaton viesti 

Semper.Fidelis 

22.9.2012 20:03  

0  

 Sulje  
Selkomaa-Korhonen-Kättön konsepti on tasan samaa suggestiota kuin kaikilla karismaattisilla pintaliitäjillä. Uskonnollista 
viihdettä ja sielullista sirkusta. 
 
Harvapa silti tämänkään palstan kirjoittajista uskaltaa tai ymmärtää sitä eksytykseksi sanoa. Olihan siellä kaikilla kuitenkin niin 
mukavaa ja joku taisi lukea pari jaetta ihan Raamatusta.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 
  

tode* 

22.9.2012 20:36  

0  

 Sulje  
uskonnollinen viihde ja sielullinen meininki eivät ole itsessään eksytystä. Onpahan vain joutavanpäiväistä metelinpitoa, joka ei 
yleensä ole siunaukseksi kenellekään. Siitäkin huolimatta, ettei tämänkään Selkomaan meteli ole pahemmin Raamatun vastaista 
julistusta. 
 
Jumala kyllä tahtoo toimia Voimassaan ja Kunniassaan, parantaa meitä sairaita ja rampoja ja väsyneitä, mutta näiden voimamiesten 
toiminnan takia monelta on mennyt usko Hänen Voimaansa.  
Moni lähtee pois ja jättää seurakuntansa. Se on suurin eksytys, mikä meitä kalvaa ja vaivaa, irtautuminen 
paikallisseurakuntayhteydestä. Uskonnollinen viihde toimii siis tuuppaajana eksytyksille.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Paljastakaa pahat! 

22.9.2012 20:57  

+36  

 Sulje  
Saako Jumalan nimissä eksyttää, valehdella, huijata kaikin keinoin ym. 
> Selkomaan meteli ei ole pahemmin Raamatun vastaista julistusta< 
Joko se on sitä, tai ei ole.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Mohikaani_27 

25.9.2012 10:40  

+46  

 Sulje  
* Miksiköhän ei enää uskota Raamattuun, vaan kaikenmaalman "missiomaailmaan", mikähän sekin oikeastaan on? Erittäin nuorta 
ja menestyneen näköistä väkeä, laulajat esittää enemmän itseään, kuin Häntä, jota muka yrittävät tarjota, niin, mutta kenelle ja 
miksi? On kehitetty mukavuus-fiilis-ihmeiden ja hyvinvoinnin evankeliumi! 
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* Jumalan pelastusanomasta ja suunnitelmasta Jeesuksessa Kristuksessa on tehty viihde ja ajanviete bisnes uskonnollisille 
ihmisille. Siellä viihdytään ja viihdytetään, huojutaan, tanssitaan disgo-tyyliin, wolyymit on aivan samaa desibeliä ja korvia 
vihlovaa, kuin niinikään rajuimmissa rock-konserteissa. Kaikki toiminta tähdätään kehon ja sielun tarpeisiin ja tuntoihin, fiilis on 
se, jota tullaan hakemaan näistä missiomaailman , lähellä sirkushuveja muistuttatavista tilaisuuksista. 
 
* Kun ne pitäis olla Jumalan Hengen kyllästämiä herätyskokouksia, jossa synti saarnataan synniksi, armo armoksi, joka sisältää 
ehdottomasti parannuksen teon ja katumuksen syntisestä entisestä elämästä. Kadutaan syntejä, tunnustetaan syntejä, julistetaan 
syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Julistetaan Jeesusta Kristusta ristiinniinnaulittuna, ylösnouseena Vapahtajana, 
iankaikkisen elämän antajana. 
 
* Ja jos ja kun näin tehdään, silloin ihmeet ja merlit seuraa, niitä jotka uskovat. Ja heille tämä ilo kuuluukin, he uskovat Jeesukseen, 
saavat syntinsä anteeksi, uudestisyntyvät elävän ja pysyvän Jumalan sanan kautta, kokevat omatunnon vapauden, tunto kivoitetaan 
enstisestä synnin kahleesta, he tulevat vapaiksi, niin kuin vain Poika voi tehdä vapaiksi. Ja tämän voi kokea vilpitön etsijä, syntinsä 
tunteva ja tunnustava ihminen, heille kuuluu ilo Herrassamme Jeesuksessa. 
 
* Nyt kuitenkin pumpatann ja kiihdytetään ja viihdytetään, niin kuin FS, tuolla jo mainitsikin. Haetaan halpaa pinnallista fiilistä ja 
johon voidaan päästä joukkosuggestioimalla koko tilaisuus väki, se sielullista ja eksyttävää elostelua hengellisellä harhalla. Joka 
kestää sen hetken, aamulla on itku vieraana kun on paha olla, pinnallisuus on tipotiessään. Ja taas jatkuu seuraavassa tilaisuudessa, 
tulee taas joku uusi "pumppu"lista, joka saa valheillaaan kansan fiilikseen ja uskomaan kaiken hölynpölyn. 
 
* Evankeliumi ei ole muuttunut sitten apostolisenajan, se on ihan samaa tänänääkin, kuin oli Pietarin saarna ensimmaäisen 
helluntain Hengen vuodatuksen jälkeen, Henki, Pyhä Henki on edelleen aivan sama ja muuttumaton Totuuden Henki, joka näyttää 
maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ei Hän ole muuttunut fiilistelijä-hengeksi! Evankeliumi on halpamyynnssä 
ja aletoreilla saatavana, kunhan vaan osallistuu näihin missiomaailaman rientoihin. 
 
* Pietarin ja apostolien saarnat on yhtä ajankohtaisia kuin parituhatta vuotta sitten. Ei piiruakaan Sana ole keventynyt arvoltaan, 
Sana vain sivuutetaan, ja pumppumiehet ottaa ihmiset hallintaansa ja karismaattisuudellaan valloittavat inhimillisesti kokoukasen 
ilmapiirin, ja Pyhää Henkeä siellä ei oikeasti ole ollenkaan. Sillä, niinkuin tässä yllä joku kirjoittaakin. Pyhä Henki on paikalla, tai 
sitten ei ollenkaan, mihinkään pumppu-evankelistan mukaan Hän ei ala viihdyttämään ihmisiä, ei, vaan jos on paikalla, Hän Pyhä 
Henki johdattaa syntiset ja katuvat , pelastusta tarvitsevat Jeesuksen risitin juurelle korjaustansa vartomaan. Ja uskon vahvasti, että 
myös tätä suuri yleisö odottaa kokouksilta, monet poistuvat pumppu-evankelistojen tilaisuuksita pettyneinä ja edelleen synneissään 
apua saamattomina, koska Prantaja ei ollut tervetullut siihen tilaisuuteen, pumppu-mies/naien otti Vapahtajan paikan ja myös 
kunnian.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

tämän päivän joosua 

25.9.2012 18:08  

0  

 Sulje  
Tämän päivän Ristin Voitosta on luettavissa että Selkomaa kävi kaappaamassa Mission helluntaille, ja samaa enteilee myös 
lehdessä ollut Mellerin haastattelu, ikääntyvän Mellerin pulju päätyy kohtapuoliin helluntalaisten konsernin osaksi. Sanon 
konsernin koska raha ratkaisee jo aika paljon tämnä päivänä.  
 
Mutta KUKAAN, ei edes helluntailaiset VOI PALVELLA KAHTA HERRAA! 
 
Sanon tänä päivän VALITKAA SIIS KUMPAA TAHDOTTE PALVELLA?! 
 
Mutta minä ja minun huoneeni palvelemme Herraa. 
 
Yhtenä pienimmistä vähimmistä mutta Joosuan hengessä.  
 VASTAA 

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

pikku Joosua 

25.9.2012 18:10  

0  

 Sulje  
SIIS KAHTA HERRAA; Jumalaa ja MAMMONAA! 
 
Tämä nähtiin jo Asko Kinnusen aikaan. 
Silloin Jumala armahti vielä herätysliikettä, mutta miten pitkällä on paatumus tänä päivänä ja halutaanko tehdä parannus, ja ajaa 
markkinamiehet ulos Jeesuksen nimessä?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 06:03  

0  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Tuntomerkit . 

31.12.2012 22:55  

+1  

 Sulje  
aivan selviä ja varmoja tuntomerkkejä siihen onko julistus Jeesuksesta ja PH:stä: 
 
1. tehkää parannus eli mielenmuutos suhteessa Jumalan tahtoon; jos tästä ei lähdetä niin kyseessä ei ole täysi vaan vajaa 
evankeliumi eli halpa-armo. jos julistaja itse ei ole Jumalan Sanan alla ei ole kanttia parannusta julistaa. 
 
2. saarnaako julistaja Sanaa vai omiamielipiteitä, kokemuksia ja tunneliikutuksia. 
tähän liittyy myös ns. pumppaus ja suggestoiva rokki tms. mietiskelymusiikki. 
 
3. seuraako julistusta todellinen ja pysyvä vaikutus niin että ihmiset kiinnittyvät Raamattuun ja heidän elämänsä alkaa puhdistua eli 
pyhitystä. myös aito kiitollisuus Jeesukselle ja rakkaus-rauha-ilo-ylistys tunnistaa kyllä. 
 
4. millainen on julistajan persoona ja Hengen hedelmät, hänen suhteensa rahaan, omaankunniaan, valtaan ja onko sukupuolisuus 
Pyhän Hengen hallinnassa. 
 
5. alkavatko ihmiset puhua puhua Jeesuksesta vai erinomaisesta saarnaajasta eli kiinnittyvätkö ihmiseen ja organisaatioon vai 
Sanaan Jumalan armosta. lahko on ihmiskeskeinen ja tunnepohjainen liike josta tulee helposti erioppiseuroja. 
 
6. saako julistus aikaan intoa ja uhrauksia Evankelioinnin ja lähetystyön puolesta. 
 
7. kristittyjen yhteys Raamatussa ja rukouksessa lähenee ja tiivistyy, KOINONIA. 
 
ja mitä tuolla mainittiin ihmeistä niin huomaa että ensin mainitaan näiden julistajien usko eli luottamus Raamattuun ja Sanan alla 
oleminen ja sitten vasta ihmeet ja merkit joiden tehtävä on saada ihminen kiinnostumaan Sanasta eli eivät ole mikään itsetarkoitus 
jota erikseen lähdetään tarjoamaan ihmisille.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

TOSIMIÄS1 

2.11.2012 23:06  

-31  

 Sulje  
SAIRAITA PARANTUU JEESUKSEN NIMESSÄ!!SELKOMAA EI PARANNA VAAN ON ASTIA JOTA JUMALA 
KÄYTTÄÄ!!PANETTELIJAT HÄVETKÄÄ JA TEHKÄÄ PARANNUS!  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

pastorismies 

7.11.2012 22:46  

0  

 Sulje  
SAIRAITA PARANTUU JEESUKSEN NIMESSÄ!!SELKOMAA EI PARANNA VAAN ON ASTIA JOTA JUMALA 
KÄYTTÄÄ!!PANETTELIJAT HÄVETKÄÄ JA TEHKÄÄ PARANNUS! 
 
Juuri noin.  
 
Yli-Vainionkin aikaan ole arvostelijoita ja arvostelijat ovat niitä jotka ovat maailmassa ja mukautuneet himojensa mukaan ja joissa 
Pyhä Henki ei toimi. 
 
Lakatkaa todella arvostelemasta Jumalan miehiä ja naisia.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Salli mun nauraa! 

8.11.2012 00:36  

+37  

 Sulje  
Ikävä kyllä, kommenttisi on täysin naurettava, "pastorismies". 
 
Pastorismiehellä olisi aihetta harkita lausuntoaan tarkemmin.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ex-nokiamissiolainen 

8.11.2012 10:42  

+34  

 Sulje  
pastorismies kirjoitti; 
7.11.2012 22:46 
 
"Lakatkaa todella arvostelemasta Jumalan miehiä ja naisia".  
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Raamatun mukaan harhaopit tulee paljastaa ja se on jumalista ja Jumalan mielenmukaista toimintaa.  
 
Ja nyt kun me Raamattumme tuntevat ihmiset sekä entiset nokiamissiolaiset tiedämme tämän missiomaailman olevan sitä samaa 
vanhaa hindulaiseen kundaliinijoogaan pohjautuvaa kauhistuttavaa harhaoppia - nimenomaan sitä väärää evankeliumia ja väärää 
jeesusta saarnaavaa, on meillä enemmän kuin velvollisuus varoittaa teistä ihmisille te EKSYTTÄJÄT, ettei kukaan hukkuisi teidän 
mukananne. 
 
Sillä jos emme sitä tee, heidän verensä pyydetään meidän käsistämme, mutta koska sen teemme, olemme syytösistä vapaat ja 
rukoilen koko sydämestäni, ettei KUKAAN viaton sielu eksyisi teidän demoniseen puljuunne Missiomaailma ent Nokia Missio, 
jota johti vielä vähän aikaa sitten homouteen ja pedofiliuteen langennut Markku Koivisto, jota suurena pastorina ja Jumalan 
miehenä vielä äsken pidettiin. 
 
Se mitähän kaikkea karmeaa pahuutta ja salaisia syntejä teilläkin Missiomaailma siellä muhii, tulee kyllä kaikki esille ja kaikkien 
tiettäväksi ehkä piankin.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Älkää eksykö 

8.11.2012 10:27  

+37  

 Sulje  
TOSIMIÄS1 kirjoittaa; 
2.11.2012 23:06 
-16 
"SAIRAITA PARANTUU JEESUKSEN NIMESSÄ!!SELKOMAA EI PARANNA VAAN ON ASTIA JOTA JUMALA 
KÄYTTÄÄ!!PANETTELIJAT HÄVETKÄÄ JA TEHKÄÄ PARANNUS"! 
 
Vanha sanalasku pitänee tässäkin paikkansa;  
Se huutaa, joka pelkää.  
 
Tässä yllä epäilemättä joku Missiomaailman johtajista kirjoittaa hädissään puljun kassatulojen laskemisen pelossa, kissankokoisin 
kirjaimin (eli caps lock päällä) tekstiään, joka netissä tulkitaan huutamiseksi.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

totuus tekee vapaaks 

7.12.2012 15:50  

+3  

 Sulje  
.Niin monta mieltä kun ihmistä,Jeesus on myös totuus ,jokainen vastaa teoistaan itse,ei ole meidän asia tuomita ,hedelmistä puu 
tunnetaan On se kummaa jos ihminen kertoo hyvää sanomaa,niin sitä noustaan heti vastaan jopa uskovaisetkin,LOPETTAKAA 
TUOMITSEMINEN SE EI OLE ITSELLEKÄÄN HYVÄ ,ILO JA TERVEYSKIN KÄRSII. RAKKAUS ON SUURIN 
KAIKISTA, JOS AIOT NAUTTIA ELÄMÄSTÄ, PIRETÄÄN KIELI KURISSA HERRA PITÄÄ VARMASTI LOPUSTA 
HUOLEN, EIkÖ OLEKKIN IHANAA KUN JUMALA ILMOTTAA RAKASTAVANSA MEITÄ KAIKKIA YHTÄ PALJON 
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Hän antaa syntimme anteeksi ja parantaa kaikki sairautemmekin ,ketä me kiitänmme muuta kun ristin Miestä eikö tässä ole 
iloitsemisen aihetta Itsekin tuomitsin ennen mutta huomasi että se ei ollut Jumalan tahto Jumala on RAKKAUS.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Semper.Fidelis 

22.9.2012 21:03  

+71  

 Sulje  
Tode* kirjoitat: >>uskonnollinen viihde ja sielullinen meininki eivät ole itsessään eksytystä<<. 
 
Hmm, kyllä ne ovat eksytystä, KOSKA ne tarjoavat pelastusta etsivälle ja totuutta kaipaavalle vaeltajalle petollista korviketta 
todellisen avun sijaan. Ihmisten päähuomio kiinnittyy siihen helppoheikkiin, joka hiki hatussa tempoo lavalla sinne tänne kuulijoita 
epätoivon vimmalla kiihdyttäen ja 'viihdyttäen'. 
 
Ei siinä sielullisessa rytäkässä Totuus tule edes näyttäytymään. Voimamies kerää tyylipisteet ja kuittaa rahat, mutta kaipaava sielu 
jää ilman evankeliumin totuutta ja tulee vain lisää lyödyksi haavoille. 
 
Paikallisseurakunnan yhteys on tärkeä, mutta mitä jos sielläkin on vain samaa 'ylistystä' ja lääkettä tarjolla: jytkyä jytkyn päälle?  
 
Paikallisseurakunnan jättäminen ei ole niinkään suuri tappio kuin uskon menettäminen evankeliumin sanomaan ja Jeesukseen, 
Hänen Voimaansa, minkä viimeksimainitun asian sinäkin totesit.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Pe.ku 

22.9.2012 21:09  

0  

 Sulje  
"Jumala kyllä tahtoo toimia Voimassaan ja Kunniassaan, parantaa meitä sairaita" 
 
Jotenki vaan näyttää siltä että "Jumala parantaa" vaikeamman kaavan kautta. 
Esim. kun on liikkeellä näitä jalan pidentäjiä, kun halutaan saada korjattua vika, jossa kävelytyyli on kuin ontuvalla Eeriksonilla. 
Eikö olisi helpompi tapa lyhentää sitä pidempää jalkaa?  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 
  

Mohikaani_27 

25.9.2012 23:18  

0  

 Sulje  
* Pe.kun pilkkakirves iski ramman nilkkaan !  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

pakis. 

1.10.2012 21:16  

+3  

 Sulje  
"Esim. kun on liikkeellä näitä jalan pidentäjiä, " 
 
Tietoisku! 
 
Kenelläkään ei ole samanpituiset jalkoja. Parinsentin heitto käy vanhemiten selkärungon päälle.  
 
Tämän jalanpidennyksen voi tehdä ammattitaitoinen fys.terp.tai kiropraktikko.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

--- 

31.12.2012 20:45  

0  

 Sulje  
Tämä oli hyvin kirjoitettu! t. pappi Turusta  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

IhminenVain 

22.9.2012 20:16  

0  

 Sulje  
Lainaus: http://www.missiomaailma.fi/ 
"...Hengellinen neuvonantajaryhmä.....Olemme rakentaneet hengellisen neuvonantajatiimin, joka muodostuu pitkän kokemuksen 
omaavista hengellisistä johtajista. Neuvonantajiin kuuluvat mm. pastorit Martti Kallionpää Seinäjoelta ja Markku Tuppurainen 
Helsingistä. Tämän tiimin tehtävänä on paimentaa ja valvoa työtämme ja työntekijöidemme opetusta ja hengellistä hyvinvointia. 
Neuvonantajatiimi ei osallistu yhdistyksen operatiiviseen johtamiseen...." 
 
Lainaus: http://missiomaailma.fi/pdf/missiomaailma_lehti_2012_09.pdf 
 
Sivulta "6."..."...2. Puhu pimeydelle-- Seuraavaksi se, minkä Jumala teki, oli, että Hän avasi suunsa ja puhui käskemällä pimeyttä: 
"Tulkoon valkeus" (j. 3). Ja juuri näin Jeesus toimi ystävänsä Lasaruksen kanssa: "Lasarus, tule ulos!" Ihminen on ainoa luotu 
olento, jolla on valta puhua Jumalan Sanaa. Sinun on löydettävä Raamatusta lupaukset, jotka sopivat sinun tapaukseesi ja alettava 
puhua noita lupauksia maailmallesi: "Tulkoon minulle työpaikka", "Tulkoon talo", "Tulkoon auto", Tulkoon parantuminen" ja jopa 
"Tulkoon minulle puoliso". Sinun suusi on kuin magneetti. Se vetää puoleensa sitä, minkä se 
puhuu. Sinun on heitettävä pois jokainen väärä kuva sydämesi seinältä ja ripustettava tilalle uusi. "Sydämen kyllyydestä suu 
puhuu" (Matt 12:34, NASB)....... 
 
4. Ota hallintavalta- Viimeinen askel maailmasi muuttamisessa on hallintavallan ottaminen, joka tarkoittaa "tallata jalkoihinsa" tai 
"astua päälle". Jumala sanoi Aadamille ja Eevalle: "Olkaa hedelmälliset 
ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa ... kaikkia maan päällä liikkuvia eläimiä" (1. Moos 
1:28, NKJV). Sinun on painettava saatanan pää jalkojesi alle! 
Joosua puhui auringolle ja pysäytti sen (Joos 10:12), niin että hän saattoi palata takaisin ja rangaista viittä kuningasta, jotka 
piileskelivät luolassa. Hän kiskotutti heidät esiin armeijan eteen, pani heidät maahan makaamaan ja käski upseeriensa panna 
jalkansa kuninkaiden niskojen päälle. Mitkä ovat nuo viisi ilkeää kuningasta sinun elämässäsi? 
Ovatko heidän nimensä riippuvuus, köyhyys, sairaus, epäonnistuminen ja mitättömyys. Olkoot minkä nimisä tahansa, 
pane jalkasi vihollistesi niskoille. Sinut on tehty Jumalan kuvaksi ja sinulla on Hänen hallintavaltansa! Kun kytkeydyt Pyhään 
Henkeen, puhut Jumalan Sanaa, erottaudut synnistä ja panet saatanan jalkojesi alle, sinun maailmasi alkaa muuttua. Jumala käski 
Aadamia ja Eevaa olemaan hedelmällisiä ja lisääntymään. Tämä on juuri sitä, mitä Surge-projekti on tehnyt istuttamalla 20 000 
uutta seurakuntaa ympäri maailmaa. 
Voimme muuttaa maailman, kun ensin muutamme oman maailmamme! Larry Stockstill.."  
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Lainaus: http://missiomaailma.fi/pdf/missiomaailma_lehti_2012_09.pdf 
 
Sivulta "6."..."...2. Puhu pimeydelle-- ................ Sinun on löydettävä Raamatusta lupaukset, jotka sopivat sinun tapaukseesi ja 
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alettava puhua noita lupauksia maailmallesi: "Tulkoon minulle työpaikka", "Tulkoon talo", "Tulkoon auto", Tulkoon 
parantuminen" ja jopa "Tulkoon minulle puoliso"......" 
 
RAAMATUSTA ON LUETTAVISSA ETTÄ Jumalan lupaukset ovat saaneet (ja saavat loputkin ) täyttymyksensä Jeesuksessa 
Kristuksessa. 
 
(Apt.13:23.) "...Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi,..." 
 
(Apt.13:32.)".. Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, 
herättäen Jeesuksen,..." 
 
(2.Kor.17.)".. Kun minulla siis oli tämä aikomus, en kaiketi ole menetellyt kevytmielisesti? Vai päätänkö lihan mukaan, minkä 
päätän, niin että puheeni on sekä "on, on", että "ei, ei"? Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole "on" ja "ei." Sillä 
Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen 
"on" ja "ei", vaan hänessä tuli "on." Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen 
kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme...." 
 
JEESUKSEN KRISTUKSEN TUNTEMUS , ja Hänen tuntemuksensa lisääntyminen, ja Hänessä pysyminen on Jumalan lapsen 
elämän perus asioita. Ei jotkut " lupaukset jotka olisi löydettävä Raamatusta " asiayhteyksitään irtirevityt "lupaukset " joilla 
"vaaditaan " Jumalalta. Mitä "vaatimista "siinä on, kun Hän on jo kaiken lahjoittanut Kristuksessa , ja täyttää lupauksensa 
ajallaan.? Terve usko ja luottamus Jumalaan, on jotain muuta kuin se että "...Sinun on löydettävä Raamatusta lupaukset, jotka 
sopivat sinun tapaukseesi ja alettava puhua noita lupauksia maailmallesi.." 
 
(2.Piet.1:2.) Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen 
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on 
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, 
että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden 
vallitsee, 
 
niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä 
itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, 
veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia 
eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, 
on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja 
valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; 
sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen 
valtakuntaan..."  
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(Joh.5.)"..Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan 
ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja 
näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä 
niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse 
ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei 
kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt...." 
 
(Joh.8.)"... Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne." He vastasivat 
ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme." Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte 
Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut 
Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne tekoja." He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä 
on yksi Isä, Jumala."  
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Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä 
ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla 
minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa 
hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä...." 
 
(Jaak.)"..Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te 
himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden 
ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avionrikkojat, ettekö 
tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan 
vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin 
asumaan"? Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa 
armon." Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee..."  
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* Kyllä POIKA voi tehdä, ihan mitä tahtoo. Hän ei enää ole ihmisen raadollisessa liharuumiissa täällä kuolemanvarjon laaksossa, 
vaan on Jumala Isän valtaistuimen oikealla puolella Kunniassaan, jonka jätti ajaksi, lunastaakseen ihmisen synninalaisuudesta ja 
perke-leen vallasta Jumalan valtakuntaan. Jumala tekee ihmeitä ilman määrää, aivan sama pätee Poikaan. Isä Poika ja Pyhä Henki, 
siinä yksi Ykseys, tosi Jumala. Ja Jumala voi ! 
 
* Viimeisessä RV:n numerossa Leevi Launonen pääkirjoituksessa ylistää Marko Selkomaata. Voihan saarnaajakin tehdä 
parannuksen, ja alistua Jumalan johdatukseen, eikä enää sitten komentele Pyhää Henkeä tekemään sitä ja tätä. Jospa laulukuorokin 
on ottanut opikseen? Mua vävhän ihmetytti sanonta, että joku niistä laulajista oli oikein ERIKOISTUNUT YLISTÄMÄÄN ? Tuota 
en voi ymmärtää ? 
 
* Eikö asia oikeasti mene niin, että jos ja kun ymmärryksellä oikeassa nöyrässä hnegessä aloitamme kiittämään Jeesusta, ja hyvä 
aloitus on kiittää pelastuksesta, verestä, rististä, Jeesuksen kärsimyksistä puolestani. Ja yleensä tähän Henki yhtyy, sydämen 
kiitokseen, joka kuuluu Herralle. Silloinhan me kaikki, olemme ERIKOISIA ylistäjiä ja kiittäjiä, kun PH:i saa innoittaa meidät 
palavaan kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Henki on ERIKOINEN myös ylistyksessä ja kiitoksessa, joka kohdistuu Jeesukseen. Ja 
jos me pääsemme Hänen Hengessä ja osallisuudessa samaan Henkeen, olemme tosi "erikoisa", esimerkiksi , että Kristuksen 
sovinto veri on ilonaihe! 
 
* Kuka tietäisi, voiko tosiaan olla oikein armoitettu ylistäjä ja kiittäjä, joka hoitaa homman lähes sitten kaikkien puolesta? Oudolta 
tuntuu, olen sentään vuosikymmeniä ollut jos minkälaisissa kokouksissa, mutta rukouskokouksissa yleensä kaikki saavat 
siunauksen olla ylistäjiä, ja voi sitä Hengen pauhua ja sikinsokin ylistystä yli ymmärryksen käyvää suloista itkua ja naurua kun 
ollaan onnellisia siitä, mitä Jeesus Kristus on, ja siihen enkelitkin tahtoo katsahtaa, sillä yleensä ilo syntyy siitä, että on saatu 
syntyä uudesti, joka on evankeliumin ilosamomaa parhaimmillaan. 
 
* Mitähän kun tuntui se kuoron nöyryyden kehuminen , anteeksi vaan, vähän ontolta, olikohan vaan lihallista nyhveröintiä, 
ihmisten mieliksi? Toivottavasti olen tässä asiassa väärässä !  
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minä en tahdo ylistää muita kuin Jeesusta, muuten on vaarallista muille ja mulle.  
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Mitään uuttahan tuollaisessa julistuksessa ei ole. Uskon sanalaisissa (Word of faith) piireissä sitä on opetettu maassamme jo 
kolmisenkymmentä vuotta.  
 
Tietääksen ihka ekana tuon sorttisen opetuksen maahamme toi Jim 
Kaseman Usasta, joka vieraili helsinkiläisessä helluntaisrk:ssa (muistaakseni Siion). Sen seurauksena sieltä irtaantui porukkaa 
perustamaan tuon Elävän sanan yhteyden, jonka aiempi nimi taisi olla Elämän sana. 
 
Sillä oli oma raamattukoulunsa Logos, joka ei ilmeisestikään menestynyt, koska se lopetettiin jo monta vuotta sitten. Pastorikin 
teki sittemmin vanhanaikaisesti, eli jätti uskonasiat sikseen ja aloitti uuden perheen ja elämän nuoremman naisen kanssa, toimien 
nykyään jonkin sortin konsulttina. Satuin näkemään tv-ohjelmassa haastateltavana (Aamusydämellä?) puolenkymmentä vuotta 
sitten, kun hän kertoi uudesta stressittömästä elämästään. 
 
Sitten tuli Haginin koulusta Tulsasta ent. hellari Berit Heinonen perustamaan Hyvät uutiset, (n.1988), joka pyöri muutaman vuoden 
tukahtuen omaan mahdottomuutensa. Siellä olin itsekin joskus osallistumassa kokoussarjoihin, joita ahkerasti järjestettiin. Oli 
tähtivieraana mm. Ulf Ekman Uppsalasta. Oli Jim Kaseman, joka on tainnut ainakin täällä vaipua unohdukseen. Vanha ukkelihan 
hän olisi jo. Häntä mainittiin apostoliksi, joka on perustanut ties kuinka monta srk:a kautta maailman.  
 
Näin kuulin kerrottavan uskon liikkeen historiasta maassamme HU- srk:n ihmisiltä, kun tuttujani oli hullaantunut Hu -srk:n 
opetukseen ja sen Usassa uskonnollisuudesta vapautuneeseen pastorittareen.  
Oli eräs kirjakustantamo (Uskon sanankustannus ?tjsp), joka ei enää taida toimia, joka oli erikoistunut juuri uskonsanan opetuksen 
kääntämiseen ja tuottamiseen Suomen markkinoille. Se tarkoitti eniten K.Haginin kirjoja, myös K. ja G.Copeland, Ulf Ekman, 
profeetta Roberts Liardon (sittemmin homosuhteesta paljastunut, joka ei toimintaansa ilmeiseti vaikuttanut mitään), Benny Hinn 
olivat kirjapöydän nimiä.  
 
Ulkolaiset vieraat profetoivat suuria ko srk:lle ja valtaisaa, koko maan mullistavaa herätystä Suomeen.  
Mm. eräässä kokoussarjassa, jossa oli pastorittaren kaveri Usasta vierailijana, tämä sai jumalallisen johdatuksen, että Itsemurhan 
Ruhtinas piti syöstämän nyt alas Suomen osalta. Se tapahtuisi ylistyssodankäynnillä, jota jumputettiin noin tunti tai kaksi. Tauon 
jälkeen seuraavan kokouksen alussa past. B. kertoi vierailijan nähneen, että itsemurhan ruhtinas jäi seisomaan vielä toiselle 
jalalleen. Joten ylistyssotarukousta jatkettiin seuraavankin kokouksen ajan.  
 
90-luvulla perustettiin muitakin saman linjan seurakuntia, joista ei paljon sen jälkeen ole kuulunut.  
 
Sitten tuli Rauno Kokkolan & kumpp. Suur-Helsingin srk, joka sekin pyörinee jollain pienellä kokoonpanolla edelleenkin. Porukka 
oli kuitenkin alle kymmenessä vuodessa vaihtunut täysin toiseksi, kuin ensimmäiset osallistujat. Kuulin näin sieltä pois jääneiltä 
tutuiltani. Kerran kävin siellä itsekin todeten sekä väen vaihtuneen uusiin että vähenneen. SuHeen oli alussa siirtynyt HU:n 
aktiiviporukkaa, myös em:sta siirtyi sinne väkeä. Tämä vaikuttaa olevan tyypillistä, porukka seilaa paikasta toiseen, kunnes taas 
tulee jotain konfliktia tms. 
 
Miten mahtavia profetioita mm. Ulf Ekman profetoi SuHe:lle ja sitä myöten koko Suomelle. Ihan samaan tyyliin kuin aiemmin 
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lupailtiin menestystä ja herätystä HU:lle ja Cindy Jacobs sittemmin Nokiamissiolle ja Koivistolle.  
 
Turkuun tuli H.Westergårdin perustama Uppsalan Livets Ordin tytärsrk, josta piti myös tulla mahtava niin kooltaan kuin 
vaikutukseltaan. Koko Suomen Siionin etunenässä kulkeva hengellinen johtaja, jota muut srk:t seuraavat ja josta ottavat opetusta. 
Aivan samoin kuin Berit H. uhosi omasta srk:staan tulevan.  
 
Turun ES:kaan ei ole mainittavia tuloksia saanut aikaan, porukka on vaihtunut eikä lukumääräisesti kasvanut. Sain käsiini sinne 
siirtyneeltä tutulta nimittäin srk:n esittelyvihkosen, johon oli koottu myös sille tulleita profetioita. Ulkolaisvieraat olivat 
profeotineet mm., että siitä tulee "leipähuone" ja "asehuone" . 
 
Noitten ryhmien kuivuttua kokoon tai alettua polkea paikallaan rauenneine lupauksineen, alkoi saman kaltainen opetus saada 
julkisuutta NokiaM:n kautta. Ihan samankaltaisia mahtavia ennusteluita vaikutuksista puolta maailmaa myöten ennusteltiin kautt 
" Herätys" oli se iskusana silloin niin kuin nytkin, aina se on ollut tulollaan juuri tämän poppoon vaikutuksesta.  
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nöyryytä, hiljaisuutta Jumala rakastaa, ei kärsi kopeutta, ylpeitä vastustaa, kun sydän haluinen HERRAANSA odottaapi, se tietä 
valmistaapi, tulolle JEESUKSEN...  
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Siinähän on helluntailaisten iskuryhmä lähdossä rahastamaan seurakuntalaisia? 
 
http://www.missiomaailma.fi/index.php/19-blogi-markus-korhonen/18-missiomaailma-ja-marko-selkomaa-yhteistyoehoen  
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Selkomaan toiminnassa on piirteitä Yli-Vainiosta, tyyliin tässä ja nyt. Noin suuren määrän sairauksia, kun luettelee vaatii jo 
muistilistan. Kun jatkaa samaan tahtiin, niin Suomesta poistuu terveyden hoidon henkilöstöpula, ja mikä parasta veroprosentti 
laskee, lonkkaleikkaus maksaa yhteiskunnalle "maltaita." Lääkärin ammatti arvostetaan turhan vaativaksi. Selkomaa tuntuu olevan 
erikoistunut melkoiseen määrään eri sairauksia. Helppoa ,kuin heinänteko. Se,lähtikö Jumala hommaan mukaan onkin sitten jo 
toinen asia,  
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Selkomaa selvitti tuossa tilaisuudessa,  
että kysymyksessä on tiedonsanojen armolahja.  
 
Ei siis ollut kysymys muistilistasta,  
eikä erikoistumisesta mihinkään muuhun  
kuin palvelemaan sillä armolahjalla,  
minkä on Herralta saanut.  
 
Uskovat kyllä arvostavat lääkärin ammattia,  
ja moni uskova onkin lääkäri.  
Mutta lääkärit eivät voi kaikkea parantaa.  
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Kalamos, missiohengen tarjoama näkemys varmasti on tuo, minkä kerroit. 
 
Olisiko sinun silti hyvä myöntää, että viestissä käyttämäsi ilmaus 'tiedonsanojen armolahja' onkin todellisuudessa 'valheensanojen 
vitsaus'. Selvää ainakin on, että tuota vitsausta ei saada Herralta.  
Sen antajana on mission herra, tämän maailman ruhtinas.  
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Ei vaan Jumala lupaa Sanassaan toisille tuollaisen armolahjan.  
 
1 Kor 12  
 
7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.  
8. Niinpä saa Hengen kautta  
toinen viisauden sanat,  
toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;  
9. toinen saa uskon samassa Hengessä,  
toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;  
10. toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja;  
toinen profetoimisen lahjan,  
toinen lahjan arvostella henkiä;  
toinen eri kielillä puhumisen lahjan,  
toinen taas lahjan selittää kieliä.  
11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki,  
jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

parantunut1 

2.11.2012 23:14  

+10  

 Sulje  
Syöpä läks,kun ylivainio rukoili 1977 eikä tullu oo takasin!  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Semper.Fidelis 

22.9.2012 21:34  

+38  

 Sulje  
Kalamoksen ja asiastakyseen visusti varjelemat missiohenget suorittivat siis paraatimarssin Tampereen helluntaisseurakunnan 
pääareenalle. 
 
Sielullinen meteli raikui ja 'hengen' ylistys jytkyi ja notkui taustalla. Maailmallinen missio tutuilla mausteilla oli saapunut 
kaupunkiin. 
Herätystä kehiin vaikka hampaat irvessä. Ja kyllähän siinä heikot sortuukin elon tiellä, kun lännen miehet polttavat kumejaan..:). 
 
Niinpä niin. Ei ole mukava arvostella noin kovaa yrittämistä.  
Mutta vaieten ei voi sivuuttaa moista teatteria varsinkaan, kun varttuneetkin uskovat julkeavat väittää puhtaaksi ja aidoksi tuota 
Pyhän Hengen kustannuksella tehtyä häpeämätöntä pilailua.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

kalamos 

24.9.2012 18:58  

-4  

 Sulje  

Kirjoittaja on poistanut tämän viestin 

KariW 

22.9.2012 23:30  

+35  

 Sulje  
Ja niin surullista että tähän samaan menoon ollaan valmistautumassa Helsingin Saalemissa. Ei ehkä ensijaisesti uuden srk johtajan 
suoranaisilla teoilla, mutta suosiollisella myötämielisyydellä sallitaan vaan sielullinen ylistelymusa jumalanpalveluksissa jne 
"tunnehumala". Sellainen valmistaa tietä näille "ihmemiehille" astua taloon mellastamaan. Hyvin surullista!  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Vastavoima 

22.9.2012 23:46  

0  

 Sulje  
Saattaa olla että väärä tuli tahi mitä lie, siirtyy kättenpäälle panemisen kautta, ja jos kastelee kuka on käynnyt siunausta etsimässä 
ja hakemassa jemkkilandiasta voi seurata ketä siitä on sitten suomessa osallinen- 
 
täällä kävi juuri, eräs kurja jakamassa siunausta, lahdessa. 
houkaus. 
Hallitus tekee salaisia sopimuksia kansan turmioksi ja perkeleen sikiöt seurakunnan tuhoksi. 
ja naiset ovat etunenässä ! ja lapset, 
mutta vanhukset ja harmaa hapset ovat pilkan ja ivan kohteena. 
 
Oi jospa Jumala antaisi rautaisen valtikan olisi koko suomen maassa kovaa itkua ja parkua. 
alkaen oman kotiseurakunnan paimenesta ja vanhimmista. ja ne muutamat "noita-akat" katkerasti itkisi tekojaan ja opetuksiaan. 
 
hhmm, voin kyllä käsittää miksi Jumala ei ole halukas minulle tätä antamaan, mutta jos antaa ja voitan Jumalan, voi näitä kurjia. 
ei ole kiveä minkä alle piiloutuisivat. 
ja sitten hallitus tahi askel ylemmäs, olisi siellä parku ja itku,  
 
Jumala on tehnyt jopa saa,tanalle mieliksi ja armahtanut riivaajia, mutta olis se miten vain niin tässä on teille viisautta: 
Jumala armahtaa, minä en ! 
joten kaikki kurjat maan matoset voivat olla turvassa ja hyvillä mielin, eikä pelkoa ole vaan iloa ja riemua. yltä kyllin. 
hhmmm 
 
Kukaan ei saa koskea minun vaimooni tahi Jeesuksen :)  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

hiljainen hyminä 

23.9.2012 00:07  

-20  

 Sulje  
selkomaa on selkomaa ja se vaan kuuluu helluntailaisuuteen. kuten ylivainiokin. 
 
onneksi helluntaiseurakunnassa yleensä on sellaista aika rauhallista saarnaamista.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

en löytänyt totuutta 

23.9.2012 00:49  

+36  

 Sulje  
Kylläpäs oli tutun kuuloista juttua tuossa Missiomailman artikkelissa. Suun tunnustusta ja lopunajan hallintavaltaa.  
 
Tuollaista treenailtiin vielä 2006 piireissä, joissa pyörin. 
 
Nykyään kaipaa normaalievankeliumia, onneksi sitä löytää myös.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Goliath 

25.9.2012 22:48  

+12  

 Sulje  
MISTÄ SITÄ LÖYTÄÄ?? Ole ystävällinen ja kerro! Täällä nääntyy!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

säätiöläinen 

9.12.2012 00:56  

-2  

 Sulje  
Luther-säätiön srk:sta. Alkajaisiksi voi kuunnella saarnoja nettisivuilta. Esim. luentosarja Roomalaiskirjeestä.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

helluntaikansalainen 

4.12.2012 23:11  

0  

 Sulje  
Minä olen löytänyt normaali evankeliumia esimerkiksi Lahden babtisteilta,Pirkanmaan perinteisestä helluntai 
seurakunnasta(matkaa on tosin 100 km sivu kotiseudultani sinne Tampereelle).Sitten 33-38 raamatun lukua ja selitystä löytyy 
mm.Patmos lähetyssäätiön tilaisuuksista,Armon virta seurakunnan tilaisuuksista Sipoosta ja tietysti Helluntaikansa Ry:n kevät ja 
syys konferensseista ja Mertiörannan toimintakeskuksessa Jämijärvellä Satakunnassa .Tässä muutama mahdollisuus,suosittelen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ 

27.12.2012 05:42  

-1  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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Psalmi50.15 

23.9.2012 01:03  

0  

 Sulje  
Mitä minä olen tätä palstaa seuraillut, niin joidenkin mielestä ihan kaikki julistajat ovat eksyttäjiä, kuka mistäkin syystä. Väärin 
rukoiltu, väärin parannettu, väärin kaikki muukin, vaikka moni kokisi saaneensa avun. Eikö Jeesuskin tehnyt kaiken väärin? Hän 
paransi vääriä ihmisiä, väärissä paikoissa, väärällä voimalla ja väärään aikaan. Marko Selkomaa on yksi niistä harvoista, joka vielä 
liikkuvat Pyhän Hengen alueilla ja julistaa elävää Sanaa, joten pientä varovaisuutta näihin lausuntoihin.  
 
Jeesus itse sanoi, että jos meillä on uskoa, voimme käskeä vuorenkin siirtymään paikaltaan. Jeesus puhui selvästi käskemisestä ja 
käytti käskyvaltaa itsekin. Myös opetuslapset käyttivät käskyvaltaa ja he sanoivat Jeesukselle, että riivaajatkin ovat heille 
alamaisia. Heille annettiin valta parantaa sairaita ja Jeesushan sanoi, että me tulemme tekemään samoja tekoja, mitä hän itse teki. 
Jeesus sanoi, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, joten meillä on lupa liikkua uskon alueilla ja käyttää uskoamme, sen 
mukaan, kun meillä sitä on annettuna. Uskomme voi myös kasvaa, kun käytämme sitä ja eikö usko ole juuri ojentautumista siihen 
mitä emme näe. Marko on käyttänyt uskossa käskyvaltaa ja tällä tavalla ojentautunut uskon varaan. Mitä väärää tässä on?  
 
Kun rukoilen, käytän uskoa jonka Sana on minuun synnyttänyt. Rukoilen sairaan puolesta, tai sitten jonkin muun käytännön asian 
puolesta ja aina uskon saaneeni sen mitä pyydän. Mitä eroa tässä suhteessa on anomisella ja käskemisellä? Molemmissa 
tapauksissa toimii usko vaikuttimena. Käskemme Jeesuksen nimessä, koska Hän asuu meissä sanansa kautta ja samalla tavalla 
rukoilemme Jeesuksen nimessä. Jeesus ei rukoillut sairaiden puolesta, vaan sanoi, tulee terveeksi, tule puhtaaksi, uskosi on sinut 
parantanut tms. Hän käski henkiä lähtemään ja sanoi toisinaan ihmisille, tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Siellä missä ei ollut 
uskoa, hän ei voinut toimia lainkaan.  
 
Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta. Olemme hänen opetuslapsiaan, kuten alkuseurakunnan apostolitkin olivat. Se miten 
Jeesus toimi, on malli ja esimerkki meille joka suhteessa. Samaistumme hänen vaellukseensa ja toimintaansa, kuten tekivät 
apostolitkin. He paransivat sairaita, eikä se aina tapahtunut siten, että olisi rukoiltu sairaan puolesta, vaan toisinaan hyvinkin 
persoonallisella tavalla. Pietarin varjo paransi sairaita. Kertooko tämä siitä, että Jumalan voima oli läsnä olevana hänen kanssaan? 
Minusta se kertoo siitä ja Pietari myös sanoi, että hän antaa sitä mitä hänellä ON. Hänellä siis oli jotain itsellään. 
 
Opetuslapset käyttivät käskyvaltaa ja juuri tässä suhteessa, he antoivat sitä, mitä heillä oli, kuten Pietari asian ilmaisi. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä nouse ja kävele. Ei siinä rukoiltu, että Jeesus tule ja paranna tämä mies, vaan käskettiin nousemaan. Paavali 
laittoi kätensä sairaiden päälle ja paransi heidät, Pietarin kohdalla pelkkä ohi kulkeminen toisinaan riitti siihen, että joku parani jne. 
Miksi me emme voi käyttää käskyvaltaamme ja miksi emme voi toimia oman armoituksemme / persoonamme mukaan, kun 
palvelemme Jumalaa? 
 
Meillä / meissä on Jumalan voima läsnä olevana. Olemme jatkuvasti tekemisissä Jumalan voiman kanssa. Hän asuu meissä ja Hän 
on läsnä siellä, missä kokoonnumme. Hän vaikuttaa Sanassa jota käytämme ja hänen nimessään on voima. Olemme aivan kuin 
varustettuja monilla Jumalan antamilla aseilla. Meillä on Jumalan vaikuttama usko, meillä on Sana, meillä on nimi(Jeesus Kristus), 
jota saamme käyttää, koska olemme hänen omiaan. Meillä on armoitus ja meillä on Jeesukselta tuleva valtuutus toimia, sekä 
jatkuva Jumalan Hengen läsnäolo. Eikä tässä ole aivan riittävästi jo auktoriteettia sille, että voimme käyttää käskyvaltaa Jeesuksen 
nimessä, sillä oletuksella, että jotain todella tapahtuu, kun käskemme.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Semper.Fidelis 

23.9.2012 07:32  

+46  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 Sulje  
Ongelma ei ole se, etteikö uskova voisi Jeesuksen nimessä käskeä vihollisen voimia väistymään. Päinvastoin, kaoottiseksi paisuva 
karismaattinen eksytys on seurausta siitä, että vihollisvoimia ei ole ajettu pois Jeesuksen nimessä. 
 
Helluntaiseurakunnat ottavat avosylin vastaan puhujavieraita, jotka eivät ole sanoneet sanaakaan, ei ainakaan julkisesti, 
pahimpaakaan eksytystä vastaan.  
 
Eikö helluntaiherätyksen ja muidenkin kristillisten piirien olisi jo korkea aika mennä polvilleen ja pyytää anteeksi Jumalan ja 
ihmisten edessä sitä karkeaa harhaa, johon ihmisiä johdettu? 
 
On nähty hirvittäviä asioita karismaattisen herätyksen nimissä ja vieläkään ei yhdenkään hell.kirkon tai muunkaan kirkon johdossa 
ole yhtäkään sormea pystyssä varoittamaan pimeyden voimista. 
 
Samaa nuottia tarjotaan uusissa kuoseissa. Naamat vaihtuu, mutta oppi on sama. Kaikki, mikä näyttää hengen työltä kelpaa. Sätkyä 
selällään, sätkyä mahallaan, huutoa ja lantion kenutusta, kaikki on ihanaa 'hengen manifestaatiota'. 
 
Kirjoitat: >>Meillä / meissä on Jumalan voima läsnä olevana. Olemme jatkuvasti tekemisissä Jumalan voiman kanssa. Hän asuu 
meissä ja Hän on läsnä siellä, missä kokoonnumme.<< 
 
Kyllä, niinhän sen tulisi olla, Psalmi-veljeni. Mutta Jumala EI salli itseään pilkata. Ei salli. Hän yksin on Pyhä ja Voimallinen.  
Meidän tulee olla vähäisiä omissa silmissämme eikä meillä ole varaa remuta 'jumalan nimessä' herätystä tai parantumista, olipa 
taustalla mikä tahansa missiouho, ihmissuositus tai ylistysjengi.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

aglius 

23.9.2012 12:02  

+40  

 Sulje  
Tässä olen kylläihan samaa mieltä semperin kanssa !  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 06:05  

-1  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
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menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Psalmi50.15 

23.9.2012 13:21  

-56  

 Sulje  
Ongelmia on ollut aina, eivätkä ne koskaan tule kokonaan loppumaan. Silti työ jatkuu ja menee eteenpäin, eikä meitä ole kehotettu 
pyörimään ongelmissa, tuoden niitä esiin, vaan menemään eteenpäin, jos Herra suo. Kukaan julistaja ei ole täydellinen missään 
suhteessa. Ei ole täydellistä persoonaa, eikä täydellisesti pyhittynyttä julistajaa, vaan kaikki ovat vajaita. Niin ollut aina, eikä tähän 
ole muutosta tulossa.  
 
Eksytys on ihan jotain muuta, kun jonkun persoonan vajavaisuutta, ylpeyttä, hiomattomuutta, tai toimintatapoja. Tässä suhteessa 
meillä on paljon liikkumavaraa, ennen kuin ollaan eksytyksen puolella. Erilaiset teologiset painotuksetkin mahtuvat vielä tiettyihin 
rajoihin, ennen eksytystä ja tässä ketjussa avaaja viittaa juuri teologiseen ongelmaan Marko Selkomaan opetuksessa / toiminnassa. 
Avaaja on kuitenkin väärässä, viitatessaan siihen, että Marko ei saisi käyttää käskyvaltaa liittyen sairaiden parantumiseen. Voimme 
käyttää käskyvaltaa, joka meillä on Kristuksessa.  
 
Kaikki epäkohdat, tai ongelmat, joita tässä ketjussa on tuotu esille, ovat ihan tuuleen huutamista. Mitään todellista teologista 
ongelmaa ei ole tuotu esiin, eikä mikään toimintatapa ole ollut liikaa rajoja rikkovaa. Ketjun valittajat puhuvat lähinnä henkilöön 
itseensä käyvistä vioista / epäkohdista, kuten siitä, miten Marko tekee työtään julistajana. Marko huutaa, Marko on ylpeä, tai pyrkii 
parantamaan sairaita(tämäkö on väärin). Marko kertoo siitä mitä Jumala on tehnyt hänen kauttaan muualla ja Marko on mukana 
Missiossa, jossa aiemmin oli Markku Koivisto. Tässä näitä esille tuotuja ongelmia, joiden perusteella Marko on nyt eksyttäjä 
joidenkin mielestä.  
 
Mikään ei kerro siitä, että Marko olisi eksyttäjä, kuten avaaja asian esittää. Mikäli haluatte nimetä Markon eksyttäjäksi, niin tuokaa 
esiin todellisia ongelmia, jotka kertovat siitä, että kyseinen henkilö todella opettaa / toimii eksyttävällä tavalla. Kuuntelen 
mielelläni ja vastailen, jos ehdin / viitsin.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 
  

777*** 

23.9.2012 15:52  

+64  

 Sulje  
Emme me ole mitään Jumalan käskijöitä, emme voi käskeä Jumalaa tekemään yhtään mitään.  
 
Kaikki harhaopit käskevät Jumalaa tekemää sitä ja tätä, antamaan taloja, autoja, huviloita ym ym. Mutta Jumala ei anna 
käskijöilleen muuta kun pahan hengen. 
 
Voimme korkeintaan ANOA Jumalaa, josko Hän parantaisi sairaita, antaisi tai autttaisi sitä ja tätä, mutta me EMME voi käskeä 
KAIKKIVALTIASTA Jumalaa tekemään yhtään mitään, sillä Jumala tekee ihan mitä tahtoo, eikä ole ollenkaan meidän kenenkään 
käskettävissä. 
 
Tuossa Jumalan käskyttämisessä ilmenee juuri se pahin harhaoppi, sillä se "jumala", joka käskettäsessä tulee paikalle ei olekaan 
kristittyjen Jumala, vaan on saa.tana kaikessa oveluudessaan ja hänellä on myös paljon voimia ja kykyjä parantaa sairauksia, mutta 
tuo parantuneet eivät ole sitten Jumalan, vaan saa.tanan voimalla parantuneet ja voivat sairastua myöhemmin pahemmin tai sitten 
saada mieleensä riivaajia ja masentuvat ja luopuvat kokonaan Jumalasta.  
 
Näin on ikävä kyllä monelle uskovalle käynyt, ja monet näistä ihmisistä ovat langenneet uskomattoman riettaisiin synteihin, 
palanneet maailmaan ja alkaneet vihata Jumalaa koko sydämestään!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Psalmi50.15 

23.9.2012 16:34  

-31  

 Sulje  
Ja kuka on käskenyt Jumalaa, tai kehottanut niin tekemään?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Oy vey! 
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23.9.2012 20:52  

+44  

 Sulje  
No sitähän te jatkuvasti teette niissä harhaoppi-puljuissanne; Yritätte käyttää Jumalaa jonain lahja- ja parantamisautomaattina, 
mutta siihen pelleilyyn Jumala Kaikkivaltias EI suostu!!! 
 
Niinpä koko touhunne siellä on vaan ihmisten omaa käskykiljuntaa muka jumalalle ja saatana vastaa teille innoissanne "jumalana" 
ja siellä te hihhuloitte ja riekutte, että Jumala on täällä ja parantaa, kun sarvipää soittelee viulua ja vetelee teitä naruista.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Psalmi50.15 

23.9.2012 21:09  

+2  

 Sulje  
Heh 
 
saatana vastaa Jumalana ja Jumala ei suostu vastaamaan. saatana soittelee viulua ja vetelee naruista : ) ) Mennään sitten näillä 
eväillä :´)  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

aglius 

23.9.2012 12:08  

+22  

 Sulje  
voi mies parkaa...mutta ! 
 
menisit hyvä mies sairaalan syöpäosastolle ja käskisit heti ovelta potilaat kotiin, niin ei tarvisi täällä todistella oppisi toimivuutta.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

uskoko kadonnut 

23.9.2012 14:30  

-39  

 Sulje  
voi agilus parkaa, kun hankkii itselleen terveyden sijasta sairauksia. Tuollainen epäusko vie epäilemättä sairauteen. Tuolla 
epäuskolla ei ole mitään tekemistä raamatusta lähteävän uskon kanssa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

nähty on 

23.9.2012 18:59  

0  

 Sulje  
Marko voisi käyttää käskyvaltaa ja eliminoida pois sellaista vääränlaista hypetystä kantapäiltään. Eli hänen vanaveteensä pesiytyy 
sellaista porukkaa, joille on vain tärkeää päästä esille ja jotka sielullisella meiningillä pilaavat ja sammuttavat Jumalan Hengen 
toiminnan ja karkoittavat ihmiset vain kauemmaksi Jumalasta, kun huomaavat, että kaikki olikin pelkkää teatteria. Jos Marko ei 
tätä tarpeeksi ajoissa tajua, niin kohta meillä on taas yksi rauniokasa suuresta temppelistä jäljellä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Almaliisa 

25.9.2012 14:37  

+13  

 Sulje  
"Psalmi50.15 
Ihmeiden tarkoitus oli silloin ja on yhä kirkastaa Jeesusta, sitä mikä on hänen tehtävänsä ja kuka ja mitä hän on (maailman valkeus, 
tie totuus ja elämä jne).  
 
Sinun tekstisi vilisee me-sanoja. Me samaistumme häneen, meille on annettu, meillä on, Jumala asuu meissä, meillä on armoitus 
meillä on käskyvalta ja sitä ja tätä... Jeesus lienee hiljaisena siellä kaukana taivaassa Isän oikealla puolella ja katselee miten me 
toimimme ja käskemme täällä oletuksin että meitä totellaan meille annetussa voimassa ja käskyvallassa..käyttäen hänen nimeään 
kuin taikasauvaa! 
Onkohan tuo käskyvalta se kallein aarre minkä olet häneltä saanut? Mitäpä mieltä olet hänestä itsestään?  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Psalmi... 

26.9.2012 21:12  

-39  

 Sulje  
Jumala toimii seurakunnan välityksellä ja seurakunta olemme ME 
 
yst. 
 
Psalmi...  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

pastorismies 

14.11.2012 07:10  

0  

 Sulje  
Oikein hyvä kirjoitus Psalmi 50.15. 
 
Ihan samaa mieltä olen kanssasi. Olen saanut paljon rukousvastauksia ja ainoastaan sen takia, että olen uskonut saavani. Sukulaiset 
pelastuivat, kun kolme vuotta rukoilimme vaimoni ja hänen sukulaisten kanssa. Vihdoin tuli vastaus ja sukulaiset ovat pysyneet 
uskossa ja suvussa on yli 20 uskovaa ja vaimon puolella myös paljon eli lähipiirissä noin 30 uskovaa jos ei ylikin.  
Sairaita on parantunut, työpaikat on löytyneet, opinnoissa on menestytty, rahat on riittäneet ja monia monia vuoria on siirtynyt 
elämästämme pois. 
Emme ole pilkanneet ja nauraneet saarnaajia vaan siunanneet. Jos hengessä olemme aistineet eksytystä niin olemme vain olleet 
menemästä sellaisiin tilaisuuksiin, mutta emme ole alkaneet kirjoittelemaan tahi puhumaan pahaa sen takia, että olisimme itse 
mitäänsaamattomia penkkiuskovia vaan olemme pyytäneet Pyhän Hengen voimaa.  
Raamattu puhuu uskon rukouksesta ja olen aina Raamatun Sanan pohjalle rakentanut ja pitänyt sitä aina oikeana. Kun Raamattu 
lupaa niin otan sen sellaisenaan vastaan ollenkaan epäilemättä. 
Kun Raamattu sanoo, että parannatte sairaita niin silloin parannamme ja kun Raamattu sanoo, että uskon rukous voi paljon, kun se 
on harras niin silloin se myös voi paljon ja ei siitä ole mitään poisottamista.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Teologian lääkäri 

23.9.2012 11:58  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


+62  

 Sulje  
Arviot Selkomaasta ovat juuri sellaiset, kuin itseään täynnä olevasta sirkustirehtööristä kuuluukin olla! Selkomaan suureelliset 
tarinat ympäri maailmaa tapahtuneista parantumisista; KUKA TODENTAA???? 
 
Näitä on ollut ja nyt sitten Selkomaa kun M Koivistolta aukesi paikka! 
 
VALVOVAT VELJET; Kallionpää ja Tuppurainen= pukki kaalimaan vartijana!!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Mitat täyttyvät 

23.9.2012 12:35  

0  

 Sulje  
Noin ihan yleisesti... alkaa olla monet Mitat täysiä tässä maassa... 
Ja niin se pitääkin olla. Jotta Jumala voi toimittaa ratkaisunsa. Mutta näistä ei tahdota kuulla? Mennään huumassa eteenpäin. Silti, 
moni pohtii... 
http://www.findiastory.vuodatus.net/  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

kamalaa! 

23.9.2012 12:42  

0  

 Sulje  
Siis aivan kamalaa. Ei ole sijaa julitaa ilosanomaa tällä palstalla, kun tämän on vallannut väärässä hengessä elävät. Nuo eivät 
muuta ku tutkivat mistä löytäisivät jonkun, jota syyttää. Saivartelemasta saivartelevat. Aivan kamallaa. Tämä palasta on noiden 
takia menettänyt arvonsa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

joku raja ahneudelle 
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23.9.2012 19:03  

+17  

 Sulje  
Tosiasiahan on se, että monet seurakunnat elävät tekohengityksen varassa ja ovat valmiita vastaanottamaan vaikka minkälaista 
uutta virtaa eivätkä halua kuunnella vastaväitteitä tai kritiikkiä , varsinkaan kun on kävijämääristä ja kolehtituloista kysymys.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

23.9.2012 13:01  

+28  

 Sulje  
Maailmassa arvioidaan olevan vähintään kolmekymmentätuhatta eri sairautta, joten Selkomaan kannattaa opiskella vielä lisää 
nimiä etenkin, kun kertoo tähtäävänsa myös ulkomaille. Me vanhemmat, jotka olemme seisoneet monen ulkolaisen puoskarin 
rukousjonossa ja käyneet Yli-Vainion tyrkittävänä/parannettavana, olemme saaneet jo riittävästi tätä lajia. Näytöt toimivuudesta 
ovat olemattomat. Sairaalat ovat potilaista ylikuormitettuja, tosipaikan tullen, niin helluntailaiset, kuin muutkin löytävät itsensä 
sieltä, joko itse meneenä tai sitten vietynä. Kuolleisuus on edelleen 100%.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Takaisin Raamattuun. 

23.9.2012 13:29  

+37  

 Sulje  
Jeesus ei pitänyt massakokouksia vaan: Jaak.1:27. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä 
katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin ettei maailma saastuta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

pastorismies 

14.11.2012 07:14  
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0  

 Sulje  
juttututtu älä syytä muita omasta epäuskosta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

23.9.2012 13:30  

+28  

 Sulje  
En ole päässyt käsittämään näiden Jumalan käskijöiden kokonaisuutta, mutta epäilen kyseessä olevan luonnelajin, joka tuottaa sen 
kaltaista hetelmää, ei se oikein muuten ole selitettävissä. 
 
hiljaista on jo monen "käskijän" foorumeilla ja kokouksissa. tein eilen kierroksen näissä, ja totesin, että hiljaa hyvä tulee joksus 
niin pontevien nettisivujenkin lakkauttamisessa. tippaletkuissa ei pisara liiku, ja pussit on tyhjinä. vuosikin on viimeisestä infosta, 
se kertonee, että jos ei Jumala aikanaan saanut päitä käännettyä, niin viimeistään ikääntyminen tekee sen työn ajallaan ja tavallaan. 
 
kun on sokerit koholla, eturauhanen höylätty ja lonkat leikattu, tupee päässä lasit silmillä ja muovimykerö korvassa, niin siinä jo 
hiukan menee käskijältä kuin käskijältä uskottavuus. 
 
ainut mikä kestää on terve ja kirkas pureutuminen Raamatun totuuteen ja siinä pysyminen. se kestää samanlaisena viimeiseenkin 
hengenvetoon, enkä tarkoita noita nettisivuja.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

23.9.2012 14:09  

+34  

 Sulje  
Näin se juuri menee, Aglius osuu naulan kantaan, arkirealismi on vain sillä tavalla. Onneksi usko ei ole gollegiaalinen, niin kuin 
hienosti sanotaan, vaan on henkilökohtaista. Meitä vanhoja ei auta Selkomaat eikä sekamaat on vain hommattava lisälaitteita ja 
antaa pätkiä luita, ja pistää metallia tilalle, monenlaisia tahdistimia , pumppuja ja pusseja.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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aglius 

23.9.2012 14:35  

+31  

 Sulje  
Tämä selkomaakin monen lisäksi uhkuu pelkkää uskonnollista intoa, joka laantuu sitä mukaa kuin oma terveys alkaa pettää. 
 
se menee kuin vanha heinälato. ensin loppuu katto, ja sitten alkaa räystäät tippua, seinät horjuilla ja lopulta onmuutama hirsi 
päälekkäin. ja uutena se oli niin komea ja uhkui voimaa vuosia vastaan. 
 
Sen verran minulla olisi käytännön j'ärkeä, että yrittäisin matkia Jeesusta, enkä amerikan taalavetoisia julistajia. 
Jeesus kulki hissukseen ympäriinsä santaalit jalassa, ja niissäkinkamelisontaa pohjissa ja muuallakin, kansa raahautui hänen 
reitilleen, sai apua ja matka jatkui. näin minä tekisin jos olisin Jumalan valtuuksilla varustettu. mutta en alkaisi valelääkäriksi, vaan 
liikkeelle lähtisin vasta kun olisi varmuus että Herra on homman takana, ja toimiilupaustensa mukaan. 
 
Ajatelkaas Jeesusta karjumassa riivatulle, eikä mitään tapahtuisi ! 
taikak tulisi tappelu ku nriivattu käy kiinni ihokkaaseen. 
 
Taikka komentamassa syövän koukistamaa ihmisraukkaa, ja kun ei mikään muutu, moittimassa heikkoa uskoa potilaalla, taikka 
jotainmuuta tahoa. 
 
Puuttuuko meiltä yksikertainen arkijärki vai mikä meiltä puuttuu kun olemme kuin soutukilpailuissa ilman airoja. liikeet on 
samoja, mutta paatti pysyy paikallaan ! 
 
Mutta onhan meillä kuitenkin nelivärikuvat suurista julistajistamme, onhan se paljon jo sekin ja saa monet ajamaan autollaan satoja 
kilometrejä päästäkseen kuvan lähteille.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

mitenlie 

23.9.2012 15:21  

+44  

 Sulje  
Ei kait Jumalan henkeä voi käskeä? Pyytää kyllä voi. 
Sairauksia voi käskeä poistumaan jeesuksen nimessä. Se on sitten eri asia poistuuko ne. Ei ne raamatussakaan poistuneet aina. 
Esim opetulapset ei saaneet riivaajaa poistumaan ja jeesus kertoi sitten heille t se laji lähtee vain paastolla ja rukouksella. Jos 
Jumala on voidellut selkomaan silloin Jeesuksen nimessä voi kyllä parantua ihmisiä. Hedelmistä puu tunnetaan, tarkastelkaa niitä. 
En tuomitsisi ketään kovin kevyesti eksyttäjäksi. Moni voi kyllä olla sielullinen tai osittain omavoimainen tai kokonaan..  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Voi hyvät hyssykät! 
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23.9.2012 20:53  

+30  

 Sulje  
Mksi Jumala ei muka vastaisi ihmisten rukouksiin ja anomisiin yhtä hyvin yksinäisyydessä kotona? Ovatko ihmiset jotenkin niin 
epäuskoisia ja epätoivoisia, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin painella isoilla otsikoilla mainostettuihin kokouksiin kuulemaan 
"herätyksen kärkinimiä". Tuntuu, että ihmiset eivät usko Jumalan voimaan, vaan siihen, että jonkun erityisen henkilön hyppysissä 
se Jumalan voima nyt piilee, että sen ja sen "parantajan pakeille" on pakko päästä, muuten ei Jumalan lähelle ole mahdollista 
päästä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

massahurmosta 

23.9.2012 21:16  

+55  

 Sulje  
Miksi ihmeessä tarvitsee rahdata joku Paula-täti jostain merten takaa ylistyksenjohtajaksi (ihme titteli muuten)? Eikö kansa muuten 
osaa Jumalaa ylistää, vaan tarvitaan joku täti "tahtipuikkoa" heiluttelemaan. Ylistäminen on täysin yksilöllinen asia ja on tosi 
ahdistavaa katsella, kun joku täti yrittää määrätä, että nyt nousette pystyyn, nyt heiluttelette kättä sinne ja tänne, nyt voitte vaikka 
vähän pomppia. Onko osa suomalaisista tosiaan tällaisia marionetteja, joita voi kuka tahansa vedellä naruista sinne tänne?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ak 

23.9.2012 23:37  

0  

 Sulje  
Äitini sappikivitauti meni oireettomaksi Niilo Ylivainion aikaan kymmeneksi vuodeksi, mutta leikkaus oli 1990. Ystäväni lääkäri 
(uskovainen) kertoi että tämä on lääketieteellisesti normaalia.. Mutta äitini koki tämän jumalan työnä. Äitini oli terve ainakin 1978-
1985, kunnes muutin kotoa pois. Ihmeparantumisesta ei voi puhua, mutta äitini oli tyytyväinen tähänkin. Jumala voi parantaa 
tänäänkin, mutta parantaa vain erittäin harvoin. ihmeparantumisista tuskin voidaan puhua.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


juttututtu 

23.9.2012 21:26  

+64  

 Sulje  
Sama Paula-täti oli jo 7.11.2010 Helsingissä kultuuritalossa ja puheen piti Markku Koivisto.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

näin se on 

24.9.2012 09:49  

-62  

 Sulje  
Jännää seurata, miten aina löytyy noita saivartelijoita ja arvostelijoita, 
kun joku rohkenee toimia saamansa armoituksen mukaan. 
Nämä marisijat itse eivät pane tikkua ristiin auttaakseen sairaita tai 
syntisiä kokemaan Jumalan ihmeitä, vaan ovat aina arvostelemassa ja 
pilkkaamassa rohkeita julistajia. 
Jos Selkomaan kokouksessa vaikka yksikin ihminen tulee uskoon ja saa 
avun vaivoihinsa, niin väliäkö sillä, jos kaikki eivät parane sairauksistaan. 
 
"Koirat haukkuu ja karavaani kulkee"  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

näinhän se kyllä on 

24.9.2012 09:57  

+25  

 Sulje  
Juu, juu kyllä minäkin mielelläni kutsumustani ja armoitustani alkaisin toteuttamaan ja vaikka heti, jos muut maksaisivat kulut, 
yöpymiset, syömiset, matkakustannukset ja sitten vielä hyvän palkan, jolla elättää iso perhe ja vieläpä hyvin. Nämä saarnaajat ovat 
niin itsekeskeisiä, että he kuvittelevat ihan tosissaan, että muiden pitää kustantaa heidän kutsumuksensa....senttiäkään en anna. On 
tosiaankin iso joukko ihmisiä eivätkä kaikki edes huutele suureen ääneen uskostaan, ansaitsevat tavallisessa työssään elantonsa ja 
sitten vielä palvelevat Jumalaa ja lähimmäisiään lahjoillaan eivätkä avustuksia pyytele. Useimmat saarnaajat, evankelistat ja 
lähetystyöntekijät vain pakoilevat oikeaa elämää.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Hihhuli-helluntai 

24.9.2012 18:22  

0  

 Sulje  
Juu, juu kyllä minäkin mielelläni kutsumustani ja armoitustani alkaisin toteuttamaan ja vaikka heti, jos muut maksaisivat kulut, 
yöpymiset, syömiset, matkakustannukset ja sitten vielä hyvän palkan, jolla elättää iso perhe ja vieläpä hyvin. Nämä saarnaajat ovat 
niin itsekeskeisiä, että he kuvittelevat ihan tosissaan, että muiden pitää kustantaa heidän kutsumuksensa....senttiäkään en anna. On 
tosiaankin iso joukko ihmisiä eivätkä kaikki edes huutele suureen ääneen uskostaan, ansaitsevat tavallisessa työssään elantonsa ja 
sitten vielä palvelevat Jumalaa ja lähimmäisiään lahjoillaan eivätkä avustuksia pyytele. Useimmat saarnaajat, evankelistat ja 
lähetystyöntekijät vain pakoilevat oikeaa elämää.  
 
Jeesus ennusti eräässä apokryfissä:"Morsiameni tykö tulee ihmisiä, jotka Saarnaavat työkseen, he pyytävät palkkaa puheistaan, ja 
Morsiamieni köyhtyy, sitten shän kääntyy takaisin luokseni, kuten Hoosean vaimo".... Ei puhumisia kannata kovin kaukaa hakea, 
jokainen ihminen osaa ajatella, vaikka on ihmisiä, jotka osaavat natinnollisempia logiikoita esittää.... Jos jäätte älykkään ihmisen 
kanssa hekumoimaan, oksentaa Herra molemmat pois, mutta vasta sitten, kun homma menee vihattomaksi(kuumaa) tai 
rakkaudettomaks(kylmää), jos ne menee kokonaan sekaisin, Jeesus sut ladokialaisen oksentaa ulos kuin laihan kahvin, ilman 
sokeria. Tämä oli ehkä viileetä....  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Uusi versio. 

24.9.2012 18:36  

-33  

 Sulje  
Mutta "Asko Honkakorpi" ei oksentanut edes laihaa ja penseää, haaleaa kehvia, mitä suuresti ihmettelin.... Oli sillä jotain 
fyysistäkin ongelmaa, mutta lopulta pakeni kodistamme, jonnekin ehkä parempaan hoitoon.... 
 
Hän oli Vapaakirkkolainen, mutta sama oppi niillä kuin Helluilla, vaikka jos hellut erottavat seurakunnasta, esim. huumeiden, 
alkoholin ja tupakin takia, vapaakirkossa on voinut jonkin aikaa majailla.... 
Käsittääkseni meidänkään puljussa ei Helposti eroteta, jos kertoo syyn siihen miksi esim,. polttaa tupakkia. 
Minä. Aki. V. olen tyhyköitsijä, poltan sitä siksi, että Jeesus toi maailmaan tulen: "Katso, Hänen kädessään on VISKAIN, esim. 
sirppi, jolla hän puhdistaa puimatantereidensa viljan, ja Ruumenet(tupakkipurun) hän polttaa tulessa, joka ei ikinä 
sammu"(Johannes Kastaja mm. minusta Raamatussa) 
Tietkone on yhtä iso laite, käteen mahduttaa, kuin sirppi.  
 
Ja katso:"Minä olen varjeleva sitä tultani, ja katson, että se palaa lopulta kunnolla, ja palaa lopulta siitäkin takaisin"(Jeesuksen sana 
apokryfiestä myös). 
Älkää liian pikaisia kääntymyksiä vaatiko, viinan juojilta: Jos hän juo viinaa mieluummin kuin kahvia, niin ei se ole sen 
huonompaa....  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

uskova 2 

5.12.2012 00:16  

+2  

 Sulje  
Kuuleppas minun isäni ei koskaan pyytänyt palkkaa evankeliumin julistuksesta.Lapsuudestani muistan tapauksen 50 vuoden takaa 
.Oli tupakokous tuolla Keski Suomen rajamailla.Isäni ja eräs toinen saarnaaja jonka piti tuo kokous pitää myöhästyivät linjaautosta 
ja kävelivät molemmat 35 km kokouspaikalle,Hankasalmen rajamaille ja pitivät tupakokouksen ja talon emäntä tuli uskoon.Isäni 
on jo taivaankodissa,toinen saarnaaja tietääkseni on elossa,hän oli Savonlinnassa saarnaajana silloin kun Savonlinnassa oli 
kesäkonferenssi.Vanhemmat uskovat varmaan tästä tunnistavat tuon toisen saarnaajan.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

uskova 2 

5.12.2012 00:27  

0  

 Sulje  
Sorry.Viestini oli ensisijassa tarkoitettu hihhulihelluntaille.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

voi sentään 

25.9.2012 09:41  

+1  

 Sulje  
Koirat sentään haukkuen varoittavat tiellä kulkijoita, että osaisivat varoa eivätkä jäisi muista piittaamattoman karavaanin 
alle...rakkikoirathan ne karavaania seuraavat, sellaiset häntäkoipien välissä liehakoivat.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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pusi pusi 

25.9.2012 18:01  

0  

 Sulje  
Tässä ensimmäisessä "vilkkukuvassa" Paula-typy näyttää sulle ihqua sydänkuvaa. Omaperäistä ja niin ihanan flirttii... 
 
http://www.missiomaailma.fi/  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Teologian lääkäri 

24.9.2012 10:08  

0  

 Sulje  
Niin, mikä on Selkomaan armoitus? 
 
Ei mikään, mutta käyttää syntyneen markkinaraon häikäilemättä hyväkseen. Ihmettelen myös, että böönoutin takia virkavapaalla 
Thunder Baysta ja resuaa ympäri maailmaa. Olisiko TB:tä höynäytetty hyvän bisneksen vuoksi!!! 
 
NIIN KAUAN, KUN EI YHTÄÄN PARANTUNUTTA OLE JULKISUUTEEN ILMESTYNYT TODISTAMAAN SIITÄ, MITÄ 
H E R R A T E K I, PIDÄN SELKOMAATA HARHAOPETTAJANA!!! 
 
Taudit ei lähde luettelemalla, vaan sillä, että on VOIMATEKOJEN LAHJA, JOLLA KIRKASTAA KRISTUSTA!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Aki. V 

24.9.2012 18:08  

0  

 Sulje  
NIIN KAUAN, KUN EI YHTÄÄN PARANTUNUTTA OLE JULKISUUTEEN ILMESTYNYT TODISTAMAAN SIITÄ, MITÄ 
H E R R A T E K I, PIDÄN SELKOMAATA HARHAOPETTAJANA!!! 
 
Taudit ei lähde luettelemalla, vaan sillä, että on VOIMATEKOJEN LAHJA, JOLLA KIRKASTAA KRISTUSTA!  
 
Mutta ihan samanlaista on allut kaikkien muidenkin, lahkomme johtoon pyrkivien jäsenten kilpailu ja vertailu, ei hän ole vielä 
uutta oppia seurakuntaan tuonut.... Se joka ei ole etsimässä uutta, on hylännyt uuden testamentin opin... 
"Katso minä luon uutta, se käy taimelle, ettekö jo Huomaa"(Jesaja UT). 
"Jos joku sanoo, katso, tämä on uutta, hän ei muista, milloin oli sen viimeksi nähnyt, sitäkin on ennen ollut, vaikkei ehkä tarkalleen 
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samanlaisena"(Salomo) 
 
Jos sinä olet vaatimaton ihminen, joka ei halua johtotehtäviin, älä Markoa siitä syytä, että haluaa suurempaa....  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

goliath1 

3.11.2012 22:12  

0  

 Sulje  
Kiitos valaisevasta esimerkistäsi. Tällä tavalla Raamatunlauseita irroitetaan asiayhteydestään ja oikeutetaan omia ajatuksia!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Ei sinne kannata. 

24.9.2012 18:14  

0  

 Sulje  
Ei mikään, mutta käyttää syntyneen markkinaraon häikäilemättä hyväkseen. Ihmettelen myös, että böönoutin takia virkavapaalla 
Thunder Baysta ja resuaa ympäri maailmaa. Olisiko TB:tä höynäytetty hyvän bisneksen vuoksi!!! 
 
Milloinhan tuokin "Tuhlaajapoika" tulee takaisin kotiin... ON käynyt kuin Hesekielin kertomuksessa Leijonalle, jota sen äiti vaali, 
ne ärjyivät hyvin hienosti, ja ihmisäkin söivät, ja sitten she kasvatti toisensa, ja moelmmat joutuivat vain Amerikkaan....  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 06:07  

-1  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
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ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

24.9.2012 10:23  

+32  

 Sulje  
se alkaa vaikuttaa siltä että ei helluntai ole enää se mikä se oli joskus. 
 
on tullut uudet sukupolvet jotka eivät oikein tunnu tajuavan koko uskomisen asiaa. Jumala on valjastettu melkein kokonaan 
ajallisen nautintokeskeisen elämän ylläpitäjäksi. 
 
mielestäni oikea evankeliumi pitää sisällään kaiken, mutta painopiste on ihan muualla kuin sairauksien parantumisissa ja muissa 
ihmeissä. 
 
Jos nokiamissio olisi alun pitäen pitäytynyt Raamatussa, ja julistajat valvoneet itsensä, se saattaisi hyvinkin olla merkittävä ovi 
taivasten valtakuntaan. nyt se on sekainen konkurssipesä, eikä kukaaan ota vastuuta eikä oikaise vääristymiä. 
 
paetaan ja pestään käsiä mieluummin. ei tällaisella ole tulevaisuutta, lisää sekaa on tiedossa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

moderni pyhiinvaellus 
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24.9.2012 11:04  

+35  

 Sulje  
Entiset tai nykyisetkin julkkuevankelistat ovat myös keksineet yhden keinon viettää kivaa elämää...aletaan matkaoppaiksi 
erinäisille matkoille laivaristeilyistä Israelin matkoihin, saadaan ilmaiseksi matkustella, kun vähän sotketaan mukaan hengellisyyttä 
ja kansa maksaa näistäkin ihan mielellään. Kyllä hellariporukat on ainakin läpeensä myyntimiehiä ja -naisia täynnä... 
Todellisuudessa nämä itsekeskeiset ihmiset eivät pikkusormeakaan liikauta ellei rahaa tule tai jotain etuuksia ainakin!!!!!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

kateuttako?? 

24.9.2012 12:13  

-32  

 Sulje  
Taitaapa tuo "kateuden-armolahja" raivota taas tällä palstalla! 
 
Montakohan sormea "moderni pyhiinvaellus" on liikauttanut Jumalan 
valtakunnan evankeliumin eteenpäinmenemiseksi? 
Tuo nyrkillä huitelelu ei taida edesauttaa Jumalan valtakunnan 
menestymistä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

paetkaa eheyteen 

24.9.2012 21:52  

+26  

 Sulje  
Kateutta? 
 
Ehkä useimmat vaan kavahtavat tätä kaaoottis-karismaattista sötkötystä ja sekaannusta, joka osassa kristikuntaa vallitsee.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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juttututtu 

24.9.2012 12:18  

+33  

 Sulje  
Yhden "selkärangallisen" helluntaiserakunnan johtajan tiedän, voi niitä toki olla muitakin. Eräs "parantajaksi" tunnettu henkilö 
vieraili seurakunnassa ja nimitti ihmisillä olevia sairauksia käskien niiden poistua. Tämä samainen henkilö tarjoutui myöhemmin 
tulemaan uudelleen. Vastuullisen seurakunnan johtajan vastaus oli "koska viimekerralla parannetut ovat edelleen sairaita ei meille 
ole mitään asiaa." Käsittämätöntä on jos ei ole mitään näyttöä , niin miksi näitä ei vaadita vastuuseen. Uskottavuus menee koko 
hengelliseen toimintaan ja julkisuuskuva on todella negatiivinen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Uskon määkii 

24.9.2012 13:32  

+27  

 Sulje  
Voihan sitä toivoa, että sairaat paranevat, mutta heidän parantaminen on sitten eri juttu. Jos todella sairaat alkavat parantumaan 
jonkun puhujan toimesta, niin sitten ei tarvitse mainostaa tilaisuuksia...ihmisiä tulee sanan kuuloon niinkuin Jeesuksen aikaan.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

tärinää ja sepustusta 

24.9.2012 14:06  

+31  

 Sulje  
Kyllä ihmiset on kerrassaan taukkeja, kun ne juoksevat ihmeparantumisten perässä ja kuvittelevat ,että jollain, jota on mainostettu 
mm. Ristinvoiton toimesta eturivin sananjulistajaksi on nyt ihan varmasti ainoana maailmassa se suora yhteys Herran ihmeisiin. 
Oisko niin, ettei ihmisillä tosiaankaan ole sinapin siemenen vertaa uskoa, että Jumala kuulee jokaista, joka Hänen puoleensa huutaa 
ja apua tarvitsee. Aivan yhtälailla vastaus tulee yksinkertaisen, hiljaisen rukouksen saattelemana kuin 
amordevaisdesanteaportedelacruz -säestyksin...ai siis mitäkö? No juuri sitä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


sinapinsiemen 

24.9.2012 14:16  

+32  

 Sulje  
Sanokaas, miten se kenenkään sairaan uskoa Jumalaan vahvistaa, että omista lukemattomista rukouksista huolimatta, Jumala ei 
vastaa ja vaikka pyytäisi sen uskovaisen mökin mummon yhdessä rukoilemaan, niin sittenkään ei Jumala vastaa...mutta että sitten 
täytyisi rahdata itsensä jonkun jalustalle nostetun saarnamiehen pakeille, että siunauksen saisi ja terveeksi tulisi. Päinvastoin usko 
siitä vähenisi, että joo tavallisia talliaisia Jumala ei kuule, julkkuja ne olla pitää, joiden kautta Jumala vastaa.HAH, HAH, uskokaa 
ihan huviksenne!! Mieluummin juoksen Jeesuksen perässä hautaan asti kuin liehittelen ihmisiä!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

24.9.2012 16:07  

+25  

 Sulje  
Lahden Helluntaiseurakunta mainostaa Selkomaata armoitetuksi julistajaksi. No jos se tarkoittaa sitä, että hän on armoittettu 
todistamattomien parantumisihmeiden julistaja , on se ok. Muuten koko adjektiivi "armoitettu" on loppuunkulunut ja kätkee 
taakseen jos vaikka minkälaista sakkia. Onko kukaan nähnyt vuoria lentävän? Eikös se sinapinsiemenen verran riitä sellaiseen 
tekoon. On se kuitenkin hyvä, että jokainen ajattelee omilla "aivokalvoillaan", eikä lähde humpuukiin mukaan.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ihme kumma 

5.12.2012 00:55  

+1  

 Sulje  
Mistähän mahtoi johtua että lahtelaisten täytyi mennä edesmennyttä Jukka Rokkaa kuuntelemaan Lahden pelastusarmeijaan tai 
Helsingin Siooniin.Ei ne paljon OO Tauno Rantalaakaan pyytänyt puhumaan Päijät-Hämeen hellareihin 20 vuoteen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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VelliäJaPuuroa 

24.9.2012 16:58  

0  

 Sulje  
Vieläkö paikallis seurakunnan jäsenillä on jotain tehtäviä, vai onko ne "delegoitu " kiertäville ? Keitä sitten ovat ne "kiertävät "? 
Jos he ovat Herran kutusttuja niin hyvä. Jos "media" on heidät pannut kiertämään ilman Jumalan kuitsua niin huono. 
 
Paimenten paikka on laumansa kanssa , kaitsea heitä. Opettajan tehtävä on ruokkia paimenten kaitsemaa laumaa, näin se on 
ymmärrettävissä? Media voi ilmoittaa miten se ja se "pastori" on nyt maakunta kierroksella. NIIN MITÄ VARTEN? MUIDENKO 
PAIMENTEN VASTUULLA OLEVIA LAMPAITA OHJAAMASSA? JA OMA LAUMA JÄTETÄÄN ? 
 
Muutama on annettu srk:lle siksi että toisista kasvaisi kykeneviä työntekijöitä. Ei siihen tarvita jotakin "kiertävää" johtajaa jonka 
läsnä ollessa paikallis srk:n asiat hoidetaan kerralla kuntoon.parannetaan sairaat ,asetetaan johajia, vieläpä neuvotaan rahan 
käytössäkin. 
 
Jos kasvua ei ole tapahtunu paikallis srk:n jäsenten kohdalla vuosien ja vuosikymmenten kuluessa yksilöiden kohdalla voisi olla 
syytä tarkistaa onko ruoka tarjoilussa jotakin paranettavaa ? Ruoka on kyllä täydellistä Jumalan Sanaa ,mutta osataanko sitä tarjota 
nälkäiselle? Onko tarjoilijan paikalla kenties ovenvartija? 
 
Tarvitaanko "kiertävä" paikkakunnalle katsomaan yksinäistä sairasta "metsämökin Marttaa "? 
Jos kellä on korvat kuulla paikallis srk:ssa ja lähtee katsomaan Marttaa ,niin Herra on kyllä menijänkin kanssa , ei siihen kiertävää 
tarvita vaan "ELÄVÄ JEESUS KRISTUS " JOKA TEKEE IHMEITÄ ILMAN MÄÄRÄÄ JA HENKILÖÖN KATSOMATTA.,ja 
HERRALLE kuuliainen paikallis srk: n jäsen  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

VelliäJaPuuroa 

24.9.2012 17:01  

0  

 Sulje  
Kirjoitus virheitä sattuu vajavaiselle .Koetetaan korjata. 
"..Muutama on annettu srk:lle siksi että toisista kasvaisi kykeneviä työntekijöitä. Ei siihen tarvita jotakin "kiertävää" johtajaa jonka 
läsnä ollessa paikallis srk:n asiat hoidetaan kerralla kuntoon.parannetaan sairaat ,asetetaan johtajia, vieläpä neuvotaan rahan 
käytössäkin.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Röyh! 

24.9.2012 18:51  

0  
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 Sulje  
Vieläkö paikallis seurakunnan jäsenillä on jotain tehtäviä, vai onko ne "delegoitu " kiertäville ? Keitä sitten ovat ne "kiertävät "? 
Jos he ovat Herran kutusttuja niin hyvä. Jos "media" on heidät pannut kiertämään ilman Jumalan kuitsua niin huono. 
 
Meidän Hervannan katukappalissa on niin tehty... Minä olen paljon keskustellut uskonasioista, vaikkei ne saarnaajat sitä tehtävä 
antaneet vaan, MINÄ, Herra, kuten Mooseskin jokaista vaati Jumalastaan tietämään. 
 
Mutta totta tietysti, että aina ei pääse sen tykö keskustelemaan, joka olisi kipeimmin tarvinnut ystävyyttä... Voi olla, että käännyn 
täällä meuhkaamisesta kohta pois, ja menen etsimään, konkreettisempia ihmisiä keskutelemaan, mutta Suomalaisten kanssa, ei 
pääse kasvotusten kovin kauaa juttelemaan, koska joku alkaa selitää aina jotain liian pitkää juttua, eikä toinen jaksa seurata, ja 
vähiten muistaa siitä juuri mitään.... 
Tämä on vielä Suomen rikkaiden touhuja, tämä nettihomma.... Köyhienne tykö ette halua, miksi hylkäätte YÖN KUNINKAAN?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Varoittaja. 

24.9.2012 18:02  

0  

 Sulje  
Nimeää sairauksia? 
Jos ne on virallisia sairauksien nimiä, niin ei se ole eksytys, eikä se, että vähän kovistelee joitakin henkilöitä luopumaan 
sairastuttavista puheistaan... 
Mutta jos tuo Marko ei tunnusta Jeesuksen Vanhaa nimeä, ja hänen tekojaan vapahtajakseen, eikä edes Hannas+Kaifaan, niin 
silloin hän on eksyttäjä, joka on New Agen hurmiossa, tuopunut historian suurista kuolemista....  
"Jos joukkoonne tulee joku sellainen, joka hylkää nykyajan elävät veljensä, kuolleiden nimien kustannuksella, hän on eksyttäjä, 
varokaa häntä"(Veikko A.)  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Pieni puuhe. 

24.9.2012 19:52  

0  

 Sulje  
Vaarallisin nykyajan harhaoppi on se tuttu ateismin ajatus siitä, että voisi saada iankaikkisen KUOLEMAN elämänsä jälkeen! 
Se on ehkä hyvä oppi tämän yhden elämän kannalta, mutta tuhoaa iankaikkisen elämän ahenudellaan, jos he sillä tiedollaan 
oikeasti yhdessä elämässä saisivatkin jotain suurempaa kuin maailman köyhät, jotka rikastuvat muuten kaiken aikaa sillä, että 
tulevat tänne kerta toisensa jälkeen uudestaan, inkarnaatio, jotain silti muistaen, edellisestä käynnistään... 
Ei Raamattu niin opeta, vaan Henkilöt, vaikka olisivat olleetkiin suuria, tulevat tänne takaisin, ja Jeesuksesta emme tiedä, olisiko se 
2, vain 20. tulemisensa se seuraava... Länsi on se, joka opettaa, että ihmisen on yhdessä elämässä kyettävä suureen tekoon, mutta se 
tuhoaa heidän sielunsa, sitten kun se yksi elämä on päättynyt, eikä uutta yhtä köyhää elämää, kuin se edellinen tule ekä sille 
koskaan uudelleen.... Köyhä voi olla siinä tiedossaan, maailman ävriäsintä yhden elämän ihmistä viisaampi, ja saa taivasten 
valtakunnan sillä, ettei kaikkea taivaallista omaisuuttaan tuhlannut tämän elämän aikana, muille pahaa tehden.... Mutta 
valitettavasti minäkään EN OLE KÖYHä, vaikka ei sitä minun rahallisista tuloistani voi päätellä....  
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 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

SavutVaiVärit 

24.9.2012 19:38  

+1  

 Sulje  
Rooman kristityt saivat lukea millä tavalla "Jumalan vanhurskaus ilmestyy" (Vieläpä ilman savukoneita ja värivaloja totetuu 
tänäkin päivänä ) 
 
(Room.)".. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa; omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, 
Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin 
uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, 
niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta." 
 
Rooman kristityt saivat vielä lukea mikä on "Jumalan vanhurskauden " ilmestymisen perusta (Ja se on vielä tänäkin päivänä sama 
ilman savukoneita ja värivaloja ) : 
(Room.)"..Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta...."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Hohoh. 

24.9.2012 19:59  

-53  

 Sulje  
"Vanhurskas on elävä uskosta." 
 
Jos saavutatte vanhurskauden, ette ole enää nuoria, vaan saatte elää vanhanakin, ja sen jälkeen vielä joitakin aikoja.... Sitä on paha 
ehkä mennä lupaamaan, että iankaikkisesti, jos ei tiedä sitä, joka voi ikuisen elämän antaa. Jeesus kuoli vain sen takia, että hänen 
luultiin olevan liian suuri, ja tavallisesti ihmiset kuolevat sen takia, että he olivat liian pieniä.... 
Ei Jeesus maailman herrojen silmiä sillä puhkaise, että kokoaa kaikki hetkeksi luokeseen, ja pistää vasemmat vuohet ikuiseen 
tuleen, Saattanan luo, ja oikeat lampaat ikuiseen ilmaan.... Ei se niin kauan kestä, että välttämättä edes tietäisivät kovin kauan 
aikaa, ollaeensa Herran Jeesuksen tuomiolla, ja sehän juuri minua aina naurattaa suuresti....  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


j.t.p. 

25.9.2012 09:43  

+34  

 Sulje  
Auringon alla ei siis ole mitään uutta. Selkomaa on vain yksi näistä humpuukimaakareista, jotka edelleen, kenenkään estämättä, 
saavat kylvää lustettaan seurakuntien sekaan.  
 
Seurakunnat saavatkin kantaa suurimman vastuun asiasta, koska niiden tehtävänä olisi valvoa seurakunnan hengellistä raittiutta ja 
terveyttä. Turhaa on siis mennä kysymään "vartijoilta", "mikä aika yöstä on", koska he eivät ole valvoneet ja hoitaneet tehtäväänsä.  
 
Vuodet on varoitettu ja varoitettu, mutta mitä ilmeisimmin tuloksetta. Nokiamissionkin kohdalla kävi, niin kuin käydä piti. Itsekin, 
vuosien mittaan, useitakin kertoja eri lehtien välityksellä asiasta varoitin. Näin teki moni muukin, joka tilanteen vakavuuden näki.  
 
Tällaiset "selkomaat" voivat kyllä toimia herätyksen airuinakin. Hengelliseen haureuteen vajonneet seurakunnat 
seurakuntalaisineen saavatkin upota. Ne, jotka eivät ole tahranneet vaatettaan ja ovat olleet uskollisia - heille on Jumala uskonut 
tehtävän.  
 
Jumala seuloo seurantaansa tällaisten eksytysten tuulten välittäjien kauttakin. Pelolla, vavistuksella ja inhoten tulee hengessään 
terveen pysytellä tällaisten ulkopuolella.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

korvat punasina 

25.9.2012 11:39  

+52  

 Sulje  
Naurettavinta on, että nämä esille päässeet sedät kehuskelevat toinen toistaan ylisanoin yleisön edessä, "olet komea, olet niin rakas, 
olet niin kertakaikkisen mahtava tyyyppi"...kyllä siinä ihan myötähäpeä syntyy kuulijalle...onkohan niillä joku keskinäinen 
sopimus, että korotetaan toinen toistamme.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

S.A. 

25.9.2012 18:36  

0  

 Sulje  
Keskustelematta tässä Selkomaasta sen enempää, niin totean vain: 
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Jos/kun Jumala tulee nostattamaan Paavalin ja Pietarin tapaisia apostoleita, niin suurella todennäköisyydellä 90% tämän palstan 
kirjoituksista tulevat tuomitsemaan tällaiset apostolit harhaopettajina!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

höpsönlöpsön 

11.12.2012 00:11  

-1  

 Sulje  
Tuskinpa Jumala tulee nostattamaan enää Paavalin ja Pietarin tapaisia apostoleja, eihän heitä ole esiintynyt kahteen tuhanteen 
vuoteen. Ne ensimmäiset 12 olivat ainoita laatuaan.  
 
Harhaoppia on jo tuollainen väite :"...Jumala tulee nostattamaan..." Sitä on kuultu (olen kuullut) 80-luvun lopulta alkaen, 
uskonsanan piiristä alkaen. Yli 20 vuotta siis.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Teologian lääkäri 

25.9.2012 19:37  

0  

 Sulje  
RV:ssa käy ilmi, ettei yhteistyö Missiomaailman=Nokia Missionin kanssa ole ihan kiistaton. Selkomaa otetaan keskusteluihin ja 
yhteistyö tarkasteluun! HURRAA, vihdoinkin kriittistä ajattelua rahankeruun sijaan!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

PM 

25.9.2012 20:16  

+1  

 Sulje  
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Tässä aihetta sivuava Helsingin vapaaseurakunnan papin kirjoitus: 
 
http://www.helsinki.svk.fi/?sid=5  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

MoniaPohdintoja 

25.9.2012 20:19  

0  

 Sulje  
Linjaako yhdistys (Hyry ) Suomen paikallis helluntai seurakuntien yhteistyön opilliset näkemykset? Onko rivijäsen uutis 
pimennossa mitä todella tapahtuu? ."..Yhteistyön lähtökohtia valmistellaan erikseen valitussa työryhmässä..."? Ketä kuuluu 
"erikseen valittuun työryhmään"? Mureneeko julistus paikallis srk:sta , ja samalla Raamatun mallin mukaisesta paikallis srk. 
kurista yli "tunnuskuntarajojen " toimiviin yhteisöihin ? 
 
Lainaus: Ristin Voitto lehti 26.9.2012 No: 39. sivu 5. 
"Suhde Missiomaailmaan askarrutti Hyryn kokousta .... 
..............Hyryn kokousväki kuuli tarkan selostuksen viime kuukausien aikan käydyistä neuvotteluista Missiomaailman 
kanssa.Puheenvuoroissa tuli esille myönteisiä yhteistyöhön ja suurkampanjoihin innostavia näkökohtia,mutta myös kriittisiä 
huomioita toimintojen päällekkäisyyksistä ja yhteistyön lähtökohtien löyhyydestä. 
 
Tampereen helluntaiseurakunta on tehnyt hyvää pohjatyötä yhteistyösopimuksen laatimiseksi. kesän aikana kiireellä läpivietyä 
neuvotteluprosessia ja sen tuloksia ei kuitenkaan koettu kaikilta osilta tyydyttävänä. Monia kysymyksiä on edelleen auki. 
Hyry päättikin palata neuvotteluihin Missiomaailman kanssa.Yhteistyön lähtökohtia valmistellaan erikseen valitussa työryhmässä, 
joka kokoontuu Marko Selkomaan tultua Suomeen. 
samalla arvioidaan ja linjataan uudelleen myös Hyryn omia toimintaperiaatteita......"  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

25.9.2012 21:51  

+17  

 Sulje  
Ai vain ainoastaan askarrutti. On tosi vaikea ymmärtää, että asia on yleensä päässyt, tai neuvoteltu edes tällaiseen käytäntöön, jotta 
Tampereen Helluntaiserakunnassa Missiomaailma saa luvan järjestää tilaisuuksia. Luulisi omissa porukoissa olevan jo riittävästi 
holhottavaa ja suoranaista harmia. Missiomaailman neuvonantajaryhmä on niinkuin joku mainitsi "pukit kaalimaan vartijoina." 
Mikä hyry heidätkin on valinnut?  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

MTH 72 

26.9.2012 01:26  

0  

 Sulje  
Kova on joillakin tuomiohenki! OLKAAPA VALMIITA VASTAAMAAN SANOISTANNE! marko selkomaa on Jumalan mies! 
Julistaa evankeliumia kaikille luoduille, rukoilee ihmisten puolesta, julistaa ruumiin terveyttä, Jeesuksen nimessä! Selkomaa ei ota 
kunniaa tai kiitosta edes itselleen vaan sanoo kaiken kunnian ja kiitoksen kuuluvan Jeesukselle Kristukselle! Näin juuri asia on ! 
Olen saanut parantua itse sairauksista mm.selkomaan puheitten aikana. Muistakaa se ,ettei yksikään seurakunta pelasta,ei helluntai 
,tai muukaan seurakunta ,vain ainoastaan usko Jeesukseen pelastaa,parantaa ,ja oikeuttaa Pyhän Hengen täyteyteen.olen myös 
saanut kokea Pyhän Hengen vapauden ja sen mitä on oikea Rakkaus! Jumala on Rakkaus! selkomaan kertomistyyli on vihdyttävä , 
siellä on vapaus ja ilo. Olen ollut jo uskossa v. 2005 asti,ja täytyy sanoa ,että on kannattanu! Selkomaa on tulossa silinjärven 
helluntaiseurakuntaan 28.9 ja toimii siilinjärvellä ja kuopion eelimilä koko viikonlopun.Menen itse perheeni kanssa ja ystäväni 
kansssa . Rohkeasti mukaan muutkin ,vai onko kynnys liian korkea???  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

mene kasvamaan 

26.9.2012 10:33  

0  

 Sulje  
No tuohan selittääkin kaiken hymistelyllesi, muutama vuosi vasta taaperrettu uskontiellä. Lapsenkengissä olevia on helppo 
jymäyttää, ne rientävät sinne missä on tikkukaramelleja tarjolla eli kivaa pitää olla ja ennenkaikkea viihdyttävää tarjolla helposti 
nieleskeltävässä muodossa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Muistutan 

26.9.2012 10:57  

0  

 Sulje  
Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 
Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos 
riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä 
tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. (Matt. 7:21-23)  
 VASTAA 

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

26.9.2012 12:07  

0  

 Sulje  
Siis miksi menet sine uskovana kuuntelemaan evankelistaa ? 
 
mitä varten, kasvunko takia, taikka kuullaksesi jonmkuin profetian tai suuren lupauksen suuresta hengellisestä visiosta tai jokin 
muu syy ? 
 
minusta evankelistan pitäisi julistaa siellä missä ei-uskovat oleskelevat, miksi he seurakuntiin tulevat jossa on vahimmat j a 
opettajat jo olemassa ??  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

26.9.2012 12:09  

0  

 Sulje  
Niin, eli tällaiseksi tämä on mennyt. 
 
kiertävät evankelistat kiertävät niitä ihmisiä joita varten heillä on evankelistan kutsumus, ja pakkautuivat seurakuntiin 
"pelastamaan" jo uskossa olevia ties kuinka moneen kertaan. 
 
miksi näin ?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Miró 

4.11.2012 18:14  

+54  

 Sulje  
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aglius 
26.9.2012 12:09 
"Niin, eli tällaiseksi tämä on mennyt. 
kiertävät evankelistat kiertävät niitä ihmisiä joita varten heillä on evankelistan kutsumus, ja pakkautuivat seurakuntiin 
"pelastamaan" jo uskossa olevia ties kuinka moneen kertaan. 
miksi näin "?  
 
Jaa, että miksikö? No, he haluavat tarkistaa, ettei joku vaan ole ihan oikeassa, elävässä uskossa Jeesukseen - ja jos ovat, pyrkivät 
tuhoamaan sen pahoilla hengillään kätten päälle panemisillaan. 
 
Miettikää muuten TARKOIN, kenen annatte rukoilla ja laittaa kättä päänne päälle - voitte pahimmassa tapauksessa saada jopa 
riivaajia itseenne näiden valheveljien käsien kautta!!!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

MatildaRosa 

26.9.2012 12:28  

+2  

 Sulje  
Minua arveluttaa, että tuonkaltainen toimintatapa tulee yleensä aika kalliiksi. Pelkään ennenpitkää rahankeruun väkisinkin alkavan 
ohjailla kohtuuttoman suurelta osin koko toimintaa ja se onkin sitten jo loppuluisua kohti yhtä isoa rysähdystä kuin mitä 
alkuinnostus oli.  
 
No, jos tämä on Jumalasta, niin näemme pian oikeata ja kiistatonta hedelmää, mutta jos suuret lupaukset jäävät vain puheiden 
tasalle, niin se on sitten eri juttu.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

26.9.2012 13:01  

+1  

 Sulje  
"OLKAAPA VALMIIT VASTAAMAAN SANOISTANNE", ilmoittanet missä ja milloin tättainen tilaisuus järjetetään.Tullaan 
vastaamaan. LIsäksi kiinnostaa kenestä voidaan käyttää,olisikohan se laatusana nimittäin, Jumalan mies ja harvemmin käytetty 
Jumalan nainen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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Risti-riitaista. 

26.9.2012 20:47  

0  

 Sulje  
<< Jumalan mies<< . Hakuehdolla Jumalan mies, löytyi 43 jaetta, kaikki Vanhan Testamentin puolelta. Jolloin Jumala toimi näin. 
Hebr.1:1-2. Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä 
päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Luuk. 
16:16. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti.... No niin, väärät profeetat ääneen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

27.9.2012 12:41  

0  

 Sulje  
Taitaapi olla poistettu se parantamisosio netistä, mutta muistaakseni Selkomaalla oli jotakin tärkeää asiaa lonkkaleikkausjonossa 
olevalle. Nyt, kun hän lähtee kierrokselle helluntaiseurakuntiin kannattaa kaikkien jonossa olijoiden mennä paikalle, nimittäin jos 
hommasta selviää ilman sairaalareissua saa olla ylionnellinen. Tiedän. Vai toimikoo se vain Tampereella?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 06:09  

0  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
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7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Vastavoima 

27.9.2012 16:33  

+1  

 Sulje  
Miten on veljet ja sisaret, te Jumalani Rakkaat. 
Jeesus lähetti Pyhän Hengen ja ei lähetä uuseleen sillä Hän on jo täällä. 
Nyt voimme kuvitella että Jumalan Henki on kuin valo tahi ilma ja joka paikassa. 
 
Kun Jeesus käveli maan päällä Pietarin kanssa, paransiko Jeesus kaikki vai vain osan. 
Pitikö Jeesus suuria kokouksia ja niissä sitten parani kaikki ? ! EI. 
no, miten on, Kun Jeesus meni Temppeliin, olisi siellä useita sairaita: 
Joh. 5:1 Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 
2 Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi 
pylväskäytävää. 
3 Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. 
 
5 Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta. 
6 Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?" 
7 Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen 
menemässä, astuu toinen sinne ennen minua". 
8 Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy". 
 
Huom.. jae 4. puuttuu ! versiosta 33/38 
 
mutta versio 1776, jenkkien syntymäpäivä. ja 4 päivä.. hhmmm 
no kuitenkin tässä on: 
 
1 Sitte oli Juudalaisten juhlapäivä, ja Jesus meni ylös Jerusalemiin. 
2 Mutta Jerusalemissa on Lammasportin tykönä lammikko, joka Hebrean kielellä kutsutaan Betesda, jossa oli viisi vajaa, 
3 Joissa makasi suuri joukko sairaita, sokeita, ontuvia, halvatuita, jotka veden liikuttamista odottivat. 
4 Sillä enkeli tuli alas määrätyllä ajalla lammikkoon ja sekoitti veden: joka siis ensimäisenä veteen astui, kuin se sekoitettu oli, niin 
se parani, ehkä missä ikänä taudissa hän oli. 
5 Niin oli siellä mies, joka kahdeksanneljättäkymmentä ajastaikaa oli sairastanut. 
6 Kuin Jesus hänen näki makaavan ja tunsi hänen jo kauvan sairastaneen, sanoi hän hänelle: tahdotkos tulla terveeksi? 
7 Sairas vastasi häntä: Herra, ei ole minulla sitä ihmistä, joka minun vie, kuin vesi sekoitettu on, lammikkoon; mutta kuin minä 
tulen, niin on toinen minun edelläni siihen astunut. 
8 Jesus sanoi hänelle: nouse, ota vuotees ja käy. 
 
3 Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. 
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Suuri joukko ! ja yksi parani ! 
ei siis kaikki. 
 
nyt toinen parantuminen: 
Matt. 9:21 Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi".  
 
20 Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua. 
21 Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi". 
22 Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä 
hetkellä nainen tuli terveeksi. 
 
Nyt nainen uskoi ja "kannusti" itseään: jos vain saan koskea tulen terveeksi. 
ja tulihan hän terveeksi. 
 
Nyt asiaa: 
Mikä ja miten Jeesus paransi ? kaikki vai sattumalta joitakin. ? 
 
Aina kun tulee tahi tulemme Jumalan tykö tulee jollain olla uskoa, ilman uskoa ei tapahdu ihmeitä eikä pelastumisia. 
 
Näissä tapaukissa, Jeesus oli, veden äärellä ja auttoi, sillä onnetomalla ei ollut ketään joka auttaa pääsemään veteen kun enkeli sen 
on kuohuttanut. 
eli tämä mies, mutua, varmaankin itki sydämessä että aina joko ehtii ennen minua. 
Joten Jeesus meni kohti ja pelasti eli paransi. 
Muut suuresta joukosta sitten jäivät odottamaan enkelin uutta kuohutusta. 
 
Nainen uskoi, ja tuli itse Jeesuksen luokse ja sai pelastuksen eli parannuksen. 
Jeesus sanoo: Mark 5:30 Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi: 
"Kuka koski minun vaatteisiini?" 
 
Voima lähti Jeesuksesta, JUMALAN SANASTA. 
ja Jumalan Pyhä Henki oli "tämä" voima. 
 
nyt siis, selkomaa ja useat, ihmeparantajat sanovat että he tuntevat voiman lähtevän heistä, ei saarnan, Jumalan Sanan, aikana, 
vaan, he LÄHETTÄVÄT voiman ihmisen tykö jonka "näkevät" sairaaksi !  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Vastavoima 

27.9.2012 16:34  

+24  

 Sulje  
ELI he KÄSKEVÄT tuulta tai valoa menemään ! 
 
1 Moos 1:3 Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli. 
 
Matt. 17:2 Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat 
valkoisiksi niinkuin valo.  
 
Ps. 84:11 (84:12) Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka 
nuhteettomasti vaeltavat.  
 
Jumala on valo ja Aurinko eli valo. 
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Ihminen ei voi kutsua valoa tahi käskeä Jumalaa, yhtä vähän kuin määrätä aurinkoa. 
Joosua on toinen juttu. 
 
Nyt sitten Ilma, joka on myös tuuli. 
Joh 3: ja Nikodeemus- ja Pyhä Henki. 
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka 
on Hengestä syntynyt." 
 
Pyhä Henki puhaltaa mistä tahtoo ! ei siis ihmisen tahdon mukaan. 
ja mitä voimme muuta sanoa, Jumalan Pyhästä Hengestä ? 
 
Jumalan Pyhä Henki, on Henki, ja LÄHETETTY palvelemaan, opettamaan ja puolustamaan. 
Enkelit ovat myös henkiä ja Jumala Itse on Henki. 
 
Hepr. 1:14 Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? 
 
1. Piet. 1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka 
taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.  
 
Nyt jotkut neropatit, kuten selkomaa, käskee sekä Pyhää Henkeä, eli ITSE Jumalaa ja sitten enkeleitä ! 
ja vieläpä pahaa joka on myös ollut puolustaja ja suojelus enkeli, (vaikka net mössässä, Jusaari tahi Japu, en muista kumpi, mitä 
väittäsi älyttömien englantilaisten teksteistä.! ) 
hhmm 
No sitten nämä neropatit, selkomaat, käskevät jopa perkeletttä ! 
ja tallaavat jalkoihin. 
 
no, kuitenkin saattaa olla että Joku siellä kokoukessa on uskoa täynnä ja paranee, mutta marssi järjestys on että usko ja siihen 
Jumalan Sanan ja siitä Pyhä Henki ottaa kiinni ja kas, tulee pelastus tahi parannus. 
 
siis, ei käskystä vaan usko vetää pelastuksen tykönsä. 
hhhmm 
 
No nyt selkomaa, ampuu ! pistoolilla Pyhää Henkeä sinne ja tänne ja sitten mukamas, Jumala menee ja parantaa !! 
 
no tutkikaa itse, miten oli Apostolin aikana suur.kokouset, pois lukien ensimmäinen Hengen tulo ja ainoa. 
eli erikois kokous. 
nyt, tutki ja ihmettele. 
no sama tuo, saattaa olla että Jumala pehmittää sydäntäni, joten en tule kovin paljoa näitä vääriä profeettoja tahi väärän tulen 
heittäjiä rankaisemaan. 
 
No oli se sitten minä tahi toinen, te kurjat että pääse Jumalan Vihaa pakoon. 
 
siis te parannus vielä kun itse etsin Jumalan voimaa ! 
jos tämä saan, voi sinua kurja. 
no kuitenkin, maan matonen, ole rauhassa, sinulla on Jumalan Kilpi suojana ja olet rakas. 
ei hätää, Jumala on kanssasi ! 
 
Ps. 84:11 (84:12) Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; 
Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

PS. 

28.9.2012 22:03  

0  
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 Sulje  
Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 
Tutustukaa esim. Reinhard Bonnken julistukseen ja toimintatapaan. 
Mikä on ydinsanoma?  
Että Jeesus pelastaa ja parantaa ja sitä Hän tekee tänäkin päivänä.  
Armolahjat, joihin tiedonsanat kuuluvat toimivat tänäkin päivänä. 
Onko näin sinun kohdalla? 
Koetelkaa kaikki ja pitäkää se. mikä on hyvää, 
Avarrutaan sydämeltä ja otetaan vastaan se, mitä Herra tahtoo antaa, 
Astiat, joita Hän käyttää ovat aina vajavaisia. 
Vain Herra Jeesus Kristus on täydellinen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

j.t.p. 

28.9.2012 22:08  

+47  

 Sulje  
Olen monen muun tavoin tutustunut Bonnken "julistukseen ja toimintatapaan". Ehkä mies aloitti "juoksunsa" hyvin, mutta mitä 
sitten tapahtui. Sen tietää Herra. Bonnke on yksi tämän ajan eksyttäjistä, niin sanotuista valta- ja menestysteologeista. Bonnkea ja 
hänen kaltaisiaan täytyy ehdottomasti välttää hengellisessä mielessä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 06:13  

+1  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
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7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Impartation breakfas 

4.11.2012 19:50  

+36  

 Sulje  
En tuomitse Bonnkea, mutta minua kyllä häiritsee se mitä hänen kotisivuillaan lukee. Hän järjestää voitelun siirto -
aamiaistilaisuuksia, joissa maksavat aamiaisvieraat saavat Bonnkelta voitelun kätten päällepanemisen kautta. Lisäksi he saavat 
kuvauttaa itsensä Bonnke kanssa sekä Bonnken nimmarilla varustetun valokuvan, jossa on itse Bonnken kanssa. Kuka tahansa saa 
ostaa voiteluaamiaispaketin. 
 
Lue itse: 
 
http://canada.cfan.org/site/Calendar?view=Detail&id=100241 
 
You’ll enjoy a beautiful breakfast and a time of ministry with Evangelists Reinhard Bonnke & Daniel Kolenda that will empower 
you in your walk with the Lord. Reinhard Bonnke & Daniel Kolenda will personally lay hands on you and pray and believe that 
you will receive a special impartation from Jesus. Seating is limited, so register today. 
 
To register by phone 1-800-459-3709 or click the link below to register online. 
 
Register Here  
 
EVENT DETAILS: 
 
Sheraton Parkway Toronto North 
600 Highway 7 East 
Richmond Hill 
Ontario, L4B 1B2 
 
Your registration includes: 
 
• Premium Breakfast 
• Ministry Resource Materials to maximize your participation 
• Attendance reservation and full registration 
• Unique signature session 
• Special event offers on ministry materials 
 
For More Information Call: 
1-800-459-3709 
 
Maps & Directions 
 
EVENT SCHEDULE: 
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6:45am 
 
Registration Opens 
 
8:00am 
 
Registration Closes 
 
Breakfast Meeting Begins 
 
11:45am 
 
Meeting Concludes; followed by 
signature session  
 
Pre-registered seats can only be guaranteed until 8:15AM.  
 
Minusta on aika vaarallista, että ihmistä näin korotetaan, sekä rahastetaan Jumalan voitelulla.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

impartation 

4.11.2012 19:57  

+50  

 Sulje  
Pelkkä aamiaislippu makssa 35 dollaria, aamiainen ja kirja 47,99 dollaria: 
 
https://secure2.convio.net/cfan/site/Ticketing/1520941696?JServSessionIdr004=j0gqb0kvn4.app243b&view=Tickets&id=1821  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

hyvä hinta 

4.11.2012 20:01  

+34  

 Sulje  
500 aamiaislippua: 
 
https://secure2.convio.net/cfan/site/Ticketing/1520941696?action=viewTicketClass&id=1821&class_id=1803&mfc_popup=1 
 
500 x 35 = 17500 dollaria! 
 
Ja kaikkien lipun lunastaneiden puolesta rukoillaan voitelua kätten päälepanemisen kautta. Niin ja nimmari tulee kaupan päälle.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Lopunajat NYT 

8.11.2012 10:48  

0  

 Sulje  
Eikös Evankeliumi ja kaikki siihen liittyvä opetus ym pitäisi olla ilmaista - tästä te juuri tunnette nämä roistot, jotka yrittävät 
hyötyä teistä vaan rahallisesti (menestysteologit) ja olen tosi pahoillani, että myös alunperin juoksunsa hyvin aloittanut Bonkke on 
nykyään näin eksyksissä ja langennut näiden eksyttäjien oppeihin ja tappoihin!!!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

28.9.2012 23:34  

0  

 Sulje  
Raamatun kirjoittaja siirtää vastuun julistuksesta kuulijalle, eli minä katson sen olevan huonoa enkä pidä mitään, joku toinen osan 
siitä ja saattaapi olla joitakin, jotka pitävät kaiken. Tämän teorian mukaan puhujalla ei olisi mitään vastuuta, eikä myöskään 
nevonantajatiimillä. Muuten kysyessäni eräästä sanomasta, joka oli Helluntaikirkon sivuilla, tiedoittaja ei ottanut siitä vastuuta 
vaan toi esille Raamatun paikan, joka kehoitaa ottamaan hyvän. En ottanut mttään. Wilkersonin kehoitus varata ruokaa tietyksi 
ajaksi osoittautui ainakin liian vajaavaiseksi, nimittäin ne on menneet jo montaa kertaa syömäkelvottomiksi. Kannattaa muuten 
kaikkien vastata puheistaan.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

29.9.2012 00:00  

0  

 Sulje  
Kyllä alkaa olla jo niin suuri väsy tätä kaikkea touhupelleilyä kohtaan että ei tiä enää mitä sanois. 
 
ja aina löytyy puolustajia, vaikka joku julistais että Jumala on neliskulmanen, niin heti kuuluu aamenta jostain nurkasta ja on käsiä 
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pystyssä. 
 
mikä siinä oikein on, että vaikak on kuinka suuri olevinaan Jumalan mies, niin sairaalat kierretään kaukaa !! eikö se paikka olis 
ensimmäinen josta sais kannatusta armoitukselleen, kunhan tyhjäis pari syöpäosastoa  
 
mutta ei, kunkerätään jo kymmennen kertaanpelastetut aina vain uudestaan saman katon alle, ja siellä sitetn touhutaan, vaikka 
mitään todellista ei synny. 
 
ja taas nousee uskovia sormi pystyssä...eii saa sanoa ei saa koskea ei saa arvioida ei saa mitään. 
 
ja kun Sana kehoittaa arvioimaan ihan kaiken, ja jos tavallisessa kaupassa on lihatiski viimeisen päälle puhdasta ja päiväykset 
kunnossa, eikä vahiongossakaan saa ruumiinsa ravinnioksi kelvotonta, niin miksi nyt sitten kun kyseessä on iankkaikuusarvot, niin 
vastuu "tiskistä" heitetään täysin kuulijalle, jo ennestään kenties sekaisin olevalle kuulijalle, !!! 
 
kuka tällaista ymmärtää ja pitääkö ymmärtää !? 
 
_  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

näi on 

29.9.2012 14:41  

0  

 Sulje  
Aglius on Saul joka on menettäny oman voitelunsa ja 
jäljelle on jääny vain arvostelu armolahja.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

29.9.2012 14:50  

0  

 Sulje  
miten voit sanoa noin, kun et tiedä yhtään mitään mistään asiaan liittyvästä !? 
 
ja jos minä jotain arvostelen, eikö se arvostelu lakkaa heti omaan mahdottomuuteensa kunhan alkaa tapahtua Raamatun mukaisia 
asioita ! 
 
Miksi en arvostele Paavalia, tai Pietaria ? 
 
Siksi, koska keidän tekemisensä kestää arvioinnin joka tasolla. 
 
ja edelleen, en tunne selkomaat aenkä ole koskaan kuullut sanaakaan, ainoa asia mitä arvioin, on esille tulleet asiat eri medioista ja 
yleisellä tasolla koko hommaa arvioin. 
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arvioin jo kymmenen vuotta sitetn koivistonkin nokiamissiota, ja kehoitin laittamaan mieleen, kuinka sen asiat tulee menemään, 
mutta edes itse en voinut uskoa että romahdus on noin syvä. 
 
enkä ole menettänyt yhtään mitään, päinvastoin, kaikki on syventynyt ja kypsynyt ja Jumalan todellisuus on paljon suurempi kuin 
vuosia sitten. 
 
sensijaan väärän todistuksen antamisesta voi hyvinkin menettää jotain ! 
 
eli on parempi lakata lonkalta heittelemästä arviota jotka ei perustu mihinkään.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Näimpäs se on 

4.11.2012 10:35  

+13  

 Sulje  
Raamattu kehoittaa, itse asiassa käskee tehdä arvion kustakin asiasta. 
 
Hengen erottelun pystyy tekemään vain kokenut. 
 
Joten arvoisa nmekki "näin on", puhut palturia; koska se ei ole näin ON.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

exnokiamissiohellari 

4.11.2012 18:35  

+53  

 Sulje  
näi on KIRJOITTI: 
29.9.2012 14:41 
"Aglius on Saul joka on menettäny oman voitelunsa ja 
jäljelle on jääny vain arvostelu armolahja" 
 
Valitettavasti Aglius vaan on oikeassa. Sanon "valitettevasti", sillä jos hän olisi väärässä, selkomaat ja nokiamissiot alias 
missiomaailmat ja hellarit olisivatkin oikeita Jumalan seurakuntia, vaan kun EIVÄT ikävä kyllä ole. Itse vuosia sitten 
mukanaeksyneenä tiedän heidän kuvionsa tarkkaakin tarkemmin - He paljastuivat TÖRKEÄN räikeiksi kaikin tavoin ihmisten 
hyväksikäyttäjiksi ja helvettiinviejiksi!!!  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Armahdettu ihminen 

29.9.2012 12:47  

0  

 Sulje  
Jeesus sanoi: 
Te eksytte, koska ette tunne Kirjoituksia ja Jumalan voimaa. 
Lukekaa, mitä Jeesus teki ja sanoi, että myös Hänen opetuslapsensa ja  
ne, jotka Häneen uskovat, tekevät! 
Lukekaa myös Selkomaan kirjat ennen kuin arvostelette ja tuomitsette! 
Älkää tuomitko, vaan tutkikaa Jumalan Sanan ja Jumalan Hengen 
avutuksella.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Älä viitsi... 

4.11.2012 18:38  

+46  

 Sulje  
Kyllä nämä selkomaa-kadottajat tunnetaan oikein tarkkaan!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

m des 

29.9.2012 12:52  

+32  

 Sulje  
Eilen seiskalta tuli myöhään jotakin erikoista hengllistä ohjelmaa, mies oli hihattomassa niukassa paidassa tatuointeineen, henskelit 
roikkuivat reisissä kuin olisi huosujen riisuminen käsillä. 
Minä en ikinä mnenisi moiseen hengelliseen tapahtumaan, mikä ihme ihmisiä oikein rassaa. 
Ohjelmatiedoissa oli sama nimi kuin aloituksessa.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Vastavoima 

30.9.2012 23:09  

-6  

 Sulje  
kannattaa olla varuillaan jos on tahi kuuntelee tv7 ohjelmia. 
 
itse suosittelen että ei edes mene sinne. 
 
pieni hapan taikinassa hapattaa koko taikina, Jeesus sanoi näin. 
eli Kavahtakaa sitä paikkaa !  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Israel - fani 

4.11.2012 19:03  

+29  

 Sulje  
Vastavoima 
30.9.2012 23:09 
"kannattaa olla varuillaan jos on tahi kuuntelee tv7 ohjelmia. 
itse suosittelen että ei edes mene sinne. 
pieni hapan taikinassa hapattaa koko taikina, Jeesus sanoi näin. eli Kavahtakaa sitä paikkaa "! 
 
Älähän nyt, ainakin Israel-ohjelmat TV7:ssä ovat oikein hyviä ja totuudellisia.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

m 

29.9.2012 13:51  

0  

 Sulje  
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Ahaa se ohjelma onkin parhaillaan menossa seiskalla.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Vastavoima 

30.9.2012 23:10  

0  

 Sulje  
:( 
hhmmm  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Tekstiyhteys 

29.9.2012 18:25  

+2  

 Sulje  
Terve hengellinen arviointi perustuu Raamatun ilmoitukseen , ja ilmoituksen asiayksiin , joko välittömään tai laajempaan. 
Asiayhteyksistä irroitetuilla teksteillä on huono todistus arvo. Jumalan Henki ja Sana toimivat aina yhdessä. 
 
Sanat ".."Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa...." oli tarkoitettu saddukeuksille jotka sanovat, ettei 
ylösnousemusta ole. 
 
(Matt.22.)"..Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä 
sanoen: "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön 
siemenen veljelleen.' Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut 
jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. Viimeiseksi kaikista kuoli 
vaimo. Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut."  
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida 
eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, 
mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten 
Jumala, vaan elävien." Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa...."  
 
(Apt.23.)"..Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: 
"Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana." 
Tuskin hän oli tämän sanonut, niin nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken, ja kokous jakautui. Sillä saddukeukset sanovat, 
ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin..."  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Tekstiyhteys 

29.9.2012 18:27  

0  

 Sulje  
Korjataan 
Terve hengellinen arviointi perustuu Raamatun ilmoitukseen , ja ilmoituksen asiayhteyksiin , joko välittömään tai laajempaan. 
Asiayhteyksistä irroitetuilla teksteillä on huono todistus arvo. Jumalan Henki ja Sana toimivat aina yhdessä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Armahdettu ihminen 

29.9.2012 21:12  

+1  

 Sulje  
Olen samaa mieltä kanssasi Tekstiyhteys. 
Monessa kohdassa me kaikki hairahdumme, joka ei hairahdu puheessa on täydellinen mies.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Kanssamatkaaja 

2.11.2012 20:43  

-42  

 Sulje  
Olen vanha kristitty ja ehtinyt nähdä monenlaista. 
Raamatun lukemja virkistystä muutoin voimia kysyvään elämäntilanteeseen. 
Marko Selkomaan kirjoista olen saanut uskoani vahvistavaa ja henkeäni virvoittavaa voimaa. 
En ymmärrä tätä arvostelua kovin sanoin, jota jotkut täällä ovat tehneet. 
Jos kulkisit toisin" housuissa", ymmärtäisit paremmin! 
Siunatkaa, että saisitte siunauksen periä!  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

VAROITUS!!! 

4.11.2012 18:50  

+56  

 Sulje  
Kanssamatkaaja 
2.11.2012 20:43 
" Olen vanha kristitty ja ehtinyt nähdä monenlaista. 
Raamatun lukemja virkistystä muutoin voimia kysyvään elämäntilanteeseen. 
Marko Selkomaan kirjoista olen saanut uskoani vahvistavaa ja henkeäni virvoittavaa voimaa. 
En ymmärrä tätä arvostelua kovin sanoin, jota jotkut täällä ovat tehneet. 
Jos kulkisit toisin" housuissa", ymmärtäisit paremmin! 
Siunatkaa, että saisitte siunauksen periä" 
 
Vai muka vanha kristitty ei sitten voi millään eksyä!!!!??? Puhut potaskaa.  
 
Jeesushan sitäpaitsi sanoo, lopunaikoina eli NYT eksyvät valitutkin... 
 
Itse olin yli 20 vuotta uskossa Jeesukseen ja lujalla pohjalla - tai niin luulin, kunnes Nokia Missio sai minut eksymään ihan täysin 
karmiviin velhouksiinsa, josta tosin Jumalan voimalla pääsin irtautumaan ja VAROITAN vakavasti ketään uskovaa näitä 
kadottavia konnia uskomaan ja heihin liittymään.  
 
Muistakaa Markku Koivistoa, heidän pääpastoriaan, joka juuri nyt omassa blogissaan ylistää erästä kaikkien karismaatikkojen isää 
mr Fresbeetä, joka paljastui Koiviston lailla homoksi ja kuolipa vielä AIDSIINKIN. 
 
Lue http://www.markkukoivisto.fi/  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

777*** 

28.11.2012 20:18  

0  

 Sulje  
Markku Koivisto kirjoittaa näin blogissaan Floridassa; 
 
Olen lueskellut ja katsellut Lonnie Frisbeen (1949-1993) elämää. Hän on ehkä kaikkein merkittävinkarismaattisen liikkeen 
vaikuttaja viimeisen sadan vuoden aikana. Hänen innoituksestaan on perustettu tuhansia seurakuntia. Hänen kokouksissaan tuli 
valtavat määrät ihmisiä uskoon ja parantui. Kokonainen uusi kristillinen kulttuuri alkoi hänestä.Hän oli homoseksuaali ja hän kuoli 
aidsiin. Kirkkokunnat hylkäsivät hänet ja kirjoittivat historiansa uudelleen ilman hänen nimeään. 
 
Posted October 30, 2012 at 3:27 pm  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

MaxiVisio 

30.9.2012 23:05  

0  

 Sulje  
Rukoilkaa Markon puolesta, älkääkä heitelkö kiviä. Jokaisen joutuu meinaan itse keräämään. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. 
Muistakaa Miikalia ja hänen kohtaloaan, joka sivusta arvosteli kuninkaan hurmoksellista tanssia!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Vastavoima 

30.9.2012 23:15  

+50  

 Sulje  
Tarkoitat siis että oli hyvä että Miikal, Daavidin ensimmäinen vaimo tehtiin hedelmättömäksi ? 
 
1. Sam. 18:27 nousi Daavid ja lähti miehineen ja kaatoi filistealaisia kaksisataa miestä. Ja Daavid toi heidän esinahkansa, täyden 
määrän, kuninkaalle, tullaksensa kuninkaan vävyksi. Silloin Saul antoi tyttärensä Miikalin hänelle vaimoksi.  
 
2. Sam. 6:16 Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikal, Saulin tytär, ikkunasta; ja nähdessään kuningas Daavidin 
karkeloivan ja hyppivän Herran edessä halveksi hän häntä sydämessänsä.  
 
2. Sam. 6:23 Ja Miikal, Saulin tytär, ei saanut lasta kuolinpäiväänsä asti. 
 
eli on hyvä jos Marko tulee "lapsettomaksi" eikä enään saa yhtään "lasta" eli opetuslasta ja seuraajaa ! :) 
hyvä, Jumala tehköön, kuten olet aivoitellut :)  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Obadja7 

30.9.2012 23:59  

+38  

 Sulje  
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"Muistakaa Miikalia ja hänen kohtaloaan, joka sivusta arvosteli kuninkaan hurmoksellista tanssia!" 
 
Ääh, melkein menin trollaukseen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Iloinen sydän 

1.10.2012 21:08  

0  

 Sulje  
Olen samaa mieltä rukoillaan Markon puolesta. 
Olen iloinen, että vielä tänäkin päivänä on Herralle antautuneita palvelijoita 
kuten mm. Selkomaa. Jumala, joka kutsuu myös varustaa ja valmistaa. 
On hyvä, ettei Jumala luonut kaikkia samanlaisiksi vaan erilaisiksi persooniksi. 
Herra teki tuhansittain erilaisia kukkiakin. Erimaalaiset ovat erilaisia. 
Olen iloinnut vapaudesta, minkä kokee jo lentokentällä tullessa mm. Kanadaan.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Älä viitsi 

5.11.2012 19:42  

+49  

 Sulje  
Vai että olet oikein niinkuin ILOINEN Selkomaan harrastamasta eksyttämisestä - kaikkea sitä näkeekin!!! 
 
No, pirunpalvelijat ovat tietysti iloisia, kun saavat viattomat toopet eksytettyä kanssaan tuleen maan alle kitumaan iäti.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

pastorismies 

7.11.2012 22:40  

-41  
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 Sulje  
Koeta nyt löysätä sitä kiristävää pantaa ettei tule pää kipiäksi. 
 
Harmillista, että hengettömät "uskovat" etsivät vikoja niistä joissa Pyhä Henki toimii. 
 
Toivottavasti arvostelijat eivät mene helvettiin.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ex-nokiamissiolainen 

8.11.2012 10:59  

0  

 Sulje  
Eksynyt Selkomaako siellä, vai kenties Korhonen? Olette säälittäviä ihmisiä, jotka varmasti aloititte juoksunne hyvin, mutta nyt 
olette eksyneet aivan totaallisesti siltä kaidalta Jeesus-tieltä, lavealle tielle. 
 
Jeesushan sanoo; Teidän hedelmistään te heidät tunnette ja Markku Koivisto, Nokia Mission entinen suuresti kunnioitettu pastori 
paljastettin homoseksuaaliksi (jota vieläkin ihannoi blogissaan) sekä alaikäiseen sekaantumiseen.  
 
Varmasti ainakin Korhonen tiesi tästä, koska kulki kaikkialle Koiviston mukana, mutta ei puuttunut tähän millään tavoin. 
 
Tiesiväthän tästä Koiviston kauheasta synnistä muutkin. Eräskin vastuunkantaja Missiosta sanoi, että häntä aivan oksetti rukoilla 
Koiviston syövästä paranemisen puolesta,koska tiesi tämän salaiset homo-touhut.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Vertti Intro 

8.11.2012 11:04  

+17  

 Sulje  
Selkomaan tilityksestä omasta elämästään kuultaa oman napansa ympärillä pyöriminen. Miettiiköhän tämäkään helluntaiherätyksen 
eturivin evankelista, miksi häntä on kehuskeltu RV:kin koskaan, että mitä sellainen ylenmääräinen "minua jumala johdattaa aivan 
ihmeellisesti, ihmeitä, merkkejä, näkyjä tapahtuu kokoajan jne jne" vaikuttaakaan niissä ihmisissä, jotka vaeltavat arjen raskaassa 
pyörityksessä ilman sen kummempia johdatuksia? Ai niin, mitäpä sitä toisten tunteita miettimään, kun on yltiösosiaalinen 
extrovertti.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Anne 

11.11.2012 14:17  

-25  

 Sulje  
Jumala parantaa ns. tiedonsanojen kautta. Ystäväni parani kyseisessä kokouksessa refluksitaudista täydellisesti-tiedonsanan kautta. 
Kunnia Jumalle!! Ota vastaan taivaan lahjat, Jumalan työmiesten julistus ja pelastus.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

merkkierkki0 

11.11.2012 15:13  

+17  

 Sulje  
Parantaa tiedonsanojen kautta ? 
 
Kuka Apostoleista puhuu tämän puolesta, en muista sellaista ?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Opiskelkaa Raamattua 

11.11.2012 16:08  

+23  

 Sulje  
merkkierkki0 
11.11.2012 15:13 
 
"Parantaa tiedonsanojen kautta" ? 
 
Ei muuten tosiaankaan löydy Raamatusta tuollaista, että apostolit olisivat parantaneet ns.tiedonsanojen kautta - Ei ole siis 
raamatullista, vaan huijausta koko selkomaa/hellari - touhu. 
 
Kannattaa näin lopunaikoina tosissaan panostaa Raamatun opiskeluun ja tuntemiseen, jotta ei eksyisi kaikenmaailman 
selkkomaa/hellari-huijareiden raateleviin kynsiin.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Ihmeet ja merkit 

8.12.2012 11:41  

-1  

 Sulje  
Eihän Selkomaa sano parantavansa vaan hän sanoo, että Jeesus Kristus, joka on sama eilen, tänään ja ikuisesti parantaa. Jeesus 
käyttää vajavaisia ihmisiä kuten 
silloinkin, kun itse liikkui täällä, välittämään sanomaa Jumalan valtakunnasta, joka 
on vanhurskauta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

minä uskon 

13.11.2012 12:55  

-14  

 Sulje  
Olen tavannut Marko Selkomaan. Hän on aito Jeesuksen palvelija ja Pyhän Hengen antama siunaus monine Jumalan ihmeineen on 
hänen kanssaan. On selvää että pilkkaajat, joita sielunvihollinen pettää, huutavat sen tähden häntäkin vastaan.  
 
Muistakaamme kaikki nöyrästi, että voimme kaikki eksyä ilman oikeaa Raamatun sanaa ja Jumalan Kaikkivaltiaan armoa. 
Jokainen meistä seisoo kerran Isän Jumalan valtaistuimen edessä. Rukoilen hartaasti, ettemme hylkäisi Jeesusta, vaan 
pelastuisimme, sillä ilman Jeesusta Pyhän Jumalan tuomio lepää päällämme. 
 
Voimme eksyä myös sillä tavalla kuin Koivisto, joka rakasti omaa syntiään enemmän kuin Jeesusta -ja näin tulee ihmiselle 
paatumus, jossa hän rakentaa itselleen mieleisen opin ja tien, joka ei enää vie pelastukseen vaan tuomiolle.  
 
Älkäämme siis paaduttako sisintämme, vaan kääntykäämme Vapahtajan Jeesuksen luo. Jumalan rakkaus on suurempi kuin ihmisen 
viisaus - olemme nähneet Pyhän Hengen voimasta vasta pieniä vilauksia, mutta tulevina vuosina Voiman vaikutukset lisääntyvät! 
Tämä on luvattu Raamatussa -siunatut ovat ne jotka kunnioittavat Pyhän Jumalan ilmoitusta!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

13.11.2012 13:02  

+18  
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 Sulje  
En ymmärrä oikeintätä nykytouhua. 
 
Kun lukee apostolkien tekoja, ei niistä tule sellaista ahdistavaa vauhtipyörätunnelmaa mikä on näissä esm ketjun aiheen touhuissa. 
 
Siellä julistettiin evankeliumia uskomattomille, ja parannettiin sairaita kunniitä tuli esiin. 
Nyt on sellaista että kravttimiehet häärää rukoushuoneilla ja pyörittää siellä- näitä "tiedonsanaparannuksia" jo sataan kertaan 
samoissa tilaisuuksissa olleille. 
 
joku saattaa jotain saadakkin apua vaivaansa, mutta koko hääsääminen näiden ihmeiden ympärille, tai niiden halajamisen ympärillä 
on jotenkin vierasta Raamatun antamalle ilmoitukselle. 
 
Raamattyu antaa ohjeen, jos joku sairastaa, kutrsukoon seurakuntansa vanhimmat, ja he voidelkoot öljyllä ja rukoilkoon, ja sairas 
saa terveytrensä ja jos on syntiä tehnyt se annetaan anteeksi. 
 
voi miten yksinkertaista, eikä ollenkaan tätä tohuvouhua mikä näissä mailmanvalloijjissa vallitsee. 
 
en käsitä mikä on homman nimi.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

minä uskon 

13.11.2012 13:28  

-15  

 Sulje  
Voi se tosiaan näyttää kummalta meidän pidättyväisten suomalaisten silmissä kun meille tutut normit ei näytä rajoittavan Pyhää 
Henkeä :)  
Mutta älkäämme loukkaantuko siihen, että Jeesus käyttää meitä heikkoja uskovaisiaan kummallisilla tavoilla ja Pyhä Henki 
herättelee meidän rajoittuneita ajatuksiamme luovilla tavoilla. On epäilemättä niin, että evankeliumi Jeesuksesta saarnataan kaikille 
kansoille myös ihmeiden ja merkkienkin kautta -niinkuin alussa, samoin tänäänkin.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

13.11.2012 14:50  

+14  

 Sulje  
minusta päinvastoin pitäisi näyttää kummalta ihan toisen kulttuurin edustajien, kuten apostolit olivat, toiminta Raamatun lehdillä, 
mutta kun ei näytä, ei yhtään kummalta näytä, mutta tämä oma suomalainen touhotus näyttää ja pahasti näyttääkin kummalta. 
 
Tervbettä olisi jos sitä kummallisilla tavoilal esiintyvää Pyhän Hengen työtä olisi se minimimäärä, mutta kun tahtoo olla 
maximissan se puoli. 
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Minä suuresti epäilen että on kovin monia jkulistajkia jotka eivät tiedä itsekkään mitä ovat touhuamassa, mutta kun oin kerran 
alettu, niin ei olekkaan enää helppoa yhtäkkiä lopettaa. 
 
Jälelle jää kaasun painaminen näköjään.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

13.11.2012 18:31  

+9  

 Sulje  
Enkä minä nyt tätä selkomaata halua sen kummennin arvostella, en voisikaan, kun en tunne enkä ole kuullut koskaan sanaakaan, 
vaan yleensä koko kentän tilannetta, kun se nyt tässä ketjun aiheessa nousee esiin. 
 
Jokin tässä on jotenkin ihmistekoisen tuntuista. Miksi ei voisi vain julistaa pelastusta ennenkaikkea, Tehdä Raamatun sanaa tälle 
päivälle ja jokiselle kuulijalle eläväksi ja elettäväksi itsekunkin omissa elämissään, ja kaikki muu olisi jotenkin kuin siinä 
sivuosassa mutta kuitenkin hyllyllä tarvitseville. 
 
Jeesustakin laitettiin kuuntelemaan urkkijoita ja he palasivat silmät suurella sanoen, ei ol ekoskaan kukaan puhunut niinkuin Hän 
oli puhunut. Eivät puhunee tmitään mistään ihmeistä eikä parantamisista. ELi Sana oli tehnyt tehtävänsä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

selkomaakaataa 

13.11.2012 22:02  

+15  

 Sulje  
siis lapsellinen täytyy olla jos pitää uskovaisen mennä selkomaa showta katsomaan. 
 
kaatajapapit on nähty.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Älkää tuomitko 

18.11.2012 13:43  
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0  

 Sulje  
Ihmettelen niitä tuomion sanoja, joita täällä on lausuttu. 
Älkää tuomitko ettei teitä tuomittaisi. 
Jeesus sanoi, että rakasta Jumalaa kaikesta mitä sinulla on (kaikesta sydämestäsi, 
voimastasi, kaikesta) ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos ei rakasta itseään ei voi rakastaa lähimmäistäänkään. 
Kun on kokenut Jumalan rakkauden, ottanut sen vastaan armosta lahjana, voi rakastaa myös itseään ja myös lähimmäistään. 
Ja Jeesus lupasi Häneen uskovilleen Pyhän Hengen lahjan. 
Olen sen kokenut armosta ja se on kaikkein kallisarvoisinta. 
Olen kokenut parantumisen vaikeasta migreenistä. Jeesus Kristus on minut parantanut. 
Olen myös tavannut Marko Selkomaan ja kunnioitan häntä ihmisenä ja Jumalan palvelijana. On aivan vapaaehtoista mennä 
tlaisuuksiin missä hän puhuu. On täysin vapaaehtoista avata sydämensä ja ottaa vastaan se mitä Jumala haluaa antaa. Itse olen 
kokenut myös parantumisen vaikeasta masennuksesta ja saanut 
toivon, rauhan ja ilon sydämeeni. Kiitän siitä Jeesusta Kristusta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

lapsi Jumalan 

18.11.2012 14:50  

0  

 Sulje  
Herra Jeesus on parantanut rukouksen kautta minusta 7 vuotta kestäneen parantumattoman allergian, paksunsuolen oireyhtymän, 
masennuksen, kilpirauhaskasvaimet, iskiaksen, ripulin, pahoinvoinnin ja nämä kaikki olivat kestäneet kauan kroonisena. 
parantumiset olivat etupäässä yht'äkkisiä. Esirukoilijoina toimivat eri ihmiset, kerran paranin yksin rukouksessa. 
 
Kiitos Herrani Jeesus!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

_PM_ 

18.11.2012 19:36  

0  

 Sulje  
Tässä on Raamatun ohje miten toimia, jos sairastaa. Ei kehoiteta juoksemaan ihmeparantajien perässä. 
 
Jaak. 5:14 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä 
öljyllä Herran nimessä.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Sisältöä 

18.11.2012 20:34  

0  

 Sulje  
Apostolit saarnasivat , ja todistivat , siis todistivat Kirjoituksista että Jeesus Kristus on Jumalan lupaama Messias. Että Jumala on 
lupauksensa täyttänyt "..kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, 
sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni.' Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut 
tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi,.." 
 
Tottelivat annettua käskyä 
(Apt.)"..Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten 
tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." Kun 
Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut 
ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän 
puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat 
saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä 
viipymään siellä muutamia päiviä...." 
 
Luottivat Herraan 
Apostoli saarnasivat kuten Jeesus Kristus oli heidän käskenyt saarnata , ja luottivat Herraan (Apt.)"..Ikonionissa he samoin menivät 
juutalaisten synagoogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi.............Niin he oleskelivat 
siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä 
heidän kättensä kautta...."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Ex luopio 

26.11.2012 17:36  

0  

 Sulje  
En tiennyt vaimoni kanssa kuka on M. Selkomaa, kun menimme puoli vuotta sitten Oulussa hänen tilaisuuteen. Marko ei kaatanut 
minua. Hän oli noin 10 metrin päässä minusta. 
Pyhä Henki kosketti voimallisesti minua luopiota. Se joka on kokenut Jumalan kosketuksen tietää mistä puhun. Olen todella 
kiitollinen Jumalalle, että hän armahti vaikka menin kokoukseen samalla mielenkiinnolla kuin mennään vaikka työpaikan 
palaveriin.En mennyt sinne uudistuakseni. 
Nyt kun olen ollut Markon pitämässä seitsemässä kokouksessa, voin sanoa että Marko ei ole tavallinen pastori, vaan Marko on 
spontaani ja hänen toimintansa 
on palvelemista ja toimimista Pyhän Hengen ohjaksen mukaan.  
Se mitä on nyt nähty on vasta alkua. Alkuseurakunnan aikana tapahtuneet asiat tulevat tapahtumaan myös suomessa kuten 
kolmansissa maissa. 
 
Jumalan Kirkkaus tulee lepäämään viimeisinä aikoina kaikkialla ja jokaisen polvi tulee notkistumaan Hänen edessään.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

rokotustatulevanvaralle 

26.11.2012 19:05  

+11  

 Sulje  
Kannattaa muistaa, että jos joku tulee jossakin uskoon tai uudistuu tai parantuu, ei se ole varma todiste siitä, että kaikki asiat 
olisivat ko. paikassa kohdallaan. Jumala voi pelastaa ihmisen, vaikka vasemmistoliiton puoluekokouksessa. 
 
Tämä kommentti siksi, että olen nähnyt joka ikisessä ns. herätyksessä erinäisen määrän lieveilmiöitä. Joskus se lieveilmiö on ollut 
mikin takana.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Exnokiamissiohellari 

26.11.2012 21:13  

+20  

 Sulje  
Minäkin ryntäilin aikoinaan nokiamissiossa "suuren Jumalan voiman" takia, joka sai minut kaatumaan, nauramaan ja iloitsemaan ja 
tanssahtelemaan iloisessa joukossa - Kunnes huomasin, että kaikki ei sittenkään ollut miltä näytti.  
 
Kaikki oli vaan saa.tanan teatteria ja hirveän katalaa valhetta!!! 
 
Huomasin suureksi pettymyksekseni, että tuon hurmaavan ja iloisen hengen takana oli kuitenkin itse saa.tana.  
 
Se on mestari näin lopunaikoina pukeutumaan valkeuden hengeksi ja enkeliksi ja antaa ihmisille "mahtavia fiiliksiä", se osaa 
senkin OIKEIN hyvin - saa.tana osaa antaa ihan oikeasti ihmisille iloa ja mahtavia fiiliksiä, kunnes, totuus yllättää ja ilon naamarit 
ratkeaa hirveään vihan irvistykseen. Näin kävi minulla nokia missiossa. 
 
Älkää ihmiset IKINÄ uskoko tunteisiinne, jotka pettävät meitä ihan täysillä - Uskokaa Jumalan Sanaan. Hedelmistään te heidät 
tunnette.  
 
Ja OPISKELKAA sitä Raamattua, se PELASTAA teidän sielunne ikuiselta kadotukselta, kun tiedätte tarkoin, mikä on OIKEA 
Evankeliumi, silloin tunnistatte heti väärät harhaopit, ilman että edes opiskelette sitä väärää oppia, koska ne harhaopetukset eroavat 
siitä, mitä olette Raamatusta lukeneet.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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Teologian lääkäri 

26.11.2012 21:24  

0  

 Sulje  
Marko Selkomaan toiminnassa ei ole Jumalan Pyhä Henki vaikuttajana, vaan se henki, jonka hän haki Todd Bentleyn käsien alta. 
Henki voi jäljitellä Pyhää Henkeä kuten lopunaikana tuleekin olla, siksi on tärkeää tunnistaa se, milloin Todellinen Pyhä Henki on 
läsnä!!! 
 
Valitettavasti helluntaikirkko ja sen lehti RV ovat olleet rakentamassa hypeä MS:n ympärille. Tilaisuushan avautui kun Markku 
Koiviston syntiinlankeemus paljastui. Siihen saumaanhan Selkomaa iski ja helluntai laski kuittaavansa isot rahat!!!! 
 
Välttäkää harhauttamista! Älkää uskoko propagandaa!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

pastorismies 

27.11.2012 17:02  

0  

 Sulje  
Kylläpäs on paljon epäuskoista porukkaa siellä omissa synneissä rypeäviä jotka eivät halua parannusta tehdä, mutta kovasti tekstiä 
löytyy Herran voideltuja vastaan. Onko niin vaikeaa luopua synneistä ja kuulla totuutta? Onko niin vaikeaa luopua niistä teevee 
ohjelmista ja nousta sieltä sohvalta ja lähteä evankelioimaan? Jos itselle on vaikeaa niin älkää hyvät ihmiset tuomitko Herran 
voideltuja vaan antakaa tukenne niille jotka puhuvat Jumalan Sanaa Raamatusta ja tottelevat sitä.  
 
Älkää kadehtiko niitä jotka ovat saaneet armolahjoja kun tekin voitte saada kun teette parannuksen synneistänne.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

exnokia tietää 

28.11.2012 20:06  

+4  

 Sulje  
pastorismies 
27.11.2012 17:02 
" Kylläpäs on paljon epäuskoista porukkaa siellä omissa synneissä rypeäviä jotka eivät halua parannusta tehdä, mutta kovasti 
tekstiä löytyy Herran voideltuja vastaan. Onko niin vaikeaa luopua synneistä ja kuulla totuutta? Onko niin vaikeaa luopua niistä 
teevee ohjelmista ja nousta sieltä sohvalta ja lähteä evankelioimaan? Jos itselle on vaikeaa niin älkää hyvät ihmiset tuomitko 
Herran voideltuja vaan antakaa tukenne niille jotka puhuvat Jumalan Sanaa Raamatusta ja tottelevat sitä.  
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Älkää kadehtiko niitä jotka ovat saaneet armolahjoja kun tekin voitte saada kun teette parannuksen synneistänne" 
 
KAADA vaan itsellesi Marko Selkomaa; sinun saarnaamasi "evankeliumi" ei pelasta ketään, vaan kadottaa, sillä se on saa.tanan 
hengessä saarnattua, lopunajan eksytystä, pidätte tilaisuuksia, jossa rokit pauhaa täysillä ja naiset kiemurtelevat ihoa myötäilevissä 
vaatteissa teidän perkeleellisen rokinrämpytyksenne tahdissa, väri valojen villkuessa ja "pastorismiesten ja -naisten" silmät kiiluvat 
seksin- ja rahanhimosta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Teologian lääkäri 

27.11.2012 17:21  

0  

 Sulje  
Kuka ja mikä on voideltu? Jeesus on voideltu, ei muut! 
 
Tämä voideltu-hapatus tuli aikanaan torontoharhan myötä ja vielä, ettei näitä voideltuja saa arvostella!!!! 
 
Näitä kekkuleita on ollut ja huijannut Suomen Siionia ja paljon! 
 
"Arvioikaa kaikki ja pitäkää se mikä hyvää on!" Hyvä neuvo ja sillä olisi pärjätty kaikissa tuulissa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Voi ja oi 

27.11.2012 19:52  

+3  

 Sulje  
"Kuka ja mikä on voideltu? Jeesus on voideltu, ei muut!" 
 
Teologian lääkäri puhuu Raamatun Sanan mukaisesti, ei Selkomaa ole Kristus!! 
 
Luuk.2:26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Ex luopio 
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27.11.2012 17:27  

0  

 Sulje  
Todd Bentleytä ei voi verrata Markoon. Todd potkii ihmiset "terveeksi" ja ei kirkasta Kristusta Jeesusta. 
 
On narvan lestadiolaisten syytä tai minun mielestä ansiota, että Marko on sitä mitä on tänä päivänä. Narvan lestadiolaiset väen 
väkisin halusivat Barratin norjasta suomeen jne. Sata vuotta sitten vallitsi uskovien keskellä yhteys tapahtui valtavia asioita. Voi 
mitä tapahtuisikaan tänä päivänä jos porukka ei olisi näin riitaista. 
 
Sielun pelastus on tärkein asia. Markon julistama sanoma on Kristus -keskeistä. 
Jeesuksen sovitustyön kautta olemme pelastetut.  
 
Kukaan ei voi tulla Isän tykö muutoin kuin minun kautta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Lähtekää pois 

28.11.2012 19:06  

+5  

 Sulje  
Selkomaan kristus on antikristus ja sanoma on antikristuskeskeistä, joka kadottaa. 
 
Tämän näkevät ne, jotka ovat totuudesta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Siunaamaan kutsuttu 

29.11.2012 11:50  

0  

 Sulje  
Olen samaa mieltä, että jos uskovaiset olisivat yhtä riippumatta mihin seurakuntaan kuuluvat, kun ovat uudestisyntyneitä uskovia ja 
ymmärtäisivät myös, että uskovina olemme erilaisia ja siunaisimme toisiamme emmekä tuomitsisi, niin saisimme seurakuntina 
nähdä Jumalan siunaaman ajan Suomessa. Sovussa on siunaus. 
Voimme olla sovussa ja toinen toistamme kunnioittaen uskovina, vaikka emme aina ole samaa mieltäkään. 
Eikö antikristillisyys ole mennyt jo niin pitkälle, että on aika herätä! 
Kristyksellä on vain yksi seurakunta! Täällä maan päällä ja Suomessa on eri nimikkeitä, mutta tärkeintä on että olemme Jumalan 
lapsia ja sen lapsioikeuden saa jokainen joka tekee parannuksen=mielenmuutoksen ja uskoo Jeesukseen Kristukseen ja 
vastaanottaa henkilökohtaisesti anteeksiantamuksen.  
 VASTAA 

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Teologian lääkäri 

27.11.2012 20:16  

0  

 Sulje  
Aivan sama vertaako Benteleyhen vai, PÄÄASIA ON, ETTÄ SELKOMAA ON HAKENUT "siunauksensa" hänen käsiensä alta!! 
 
Sillä reissulla on saanut ja samalla menettänyt. 
 
Jumala ei ole Henkensä kautta vaikuttamassa. Terveenopin ja Hengen omaavat voivat huonosti MS:n tilaisuuksissa!! Tästä on 
kokemusta ja tietoa!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Ex luopio 

28.11.2012 17:09  

0  

 Sulje  
En usko tuohon että olisi hakenut TB:ltä siunausta. 
 
Tämän viestiketjun aloittaja ei ole kokenut JEESUKSEN muuttavaa voimaa. 
 
Omakohtainen kokemukseni Jumalan voimasta, mikä alkoi Selkomaan eka kokouksen jälkeen puoli vuotta sitten on lähes kopio 
Kari Kourilehdon kokemuksesta. K. Kourilehdon väkevä todistus on nähtävissä TV7 arkistosta. Löytyy nimihaulla. 
 
Muistakaa, että Selkomaa on vain astia JUMALAN käytössä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

paranin itse 

28.11.2012 12:22  

-1  

 Sulje  
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Miksi muualla ihmisiä paranee mutta ei Suomessa? 
 
Jeesus sanoi parantakaa sairaita,ajakaa ulos riivaajia... 
Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi 
heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa 
kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'. 
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa 
pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, 
lahjaksi antakaa. 
 
Niin antakaa lahjaksi;EI RAHASTA.jos ensin otat maksun ja sitten parannat.... 
Se olisi minusta väärää,-mutta Selkomaa ei tee työtä rahasta.... 
 
Muuten jos sielunhoitopuhelin maksaa ja rukouspuhelin niin onko se oikein? 
Tällä tarkoitan ylimäärästä maksua teleoperaattorin päälle.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Huijarit vauhdissa 

28.11.2012 19:19  

+7  

 Sulje  
Vai ei tee Selkomaa työtä rahasta???  
 
Nokia Missio/Missiomaailmalla on AINA ollut piiitkät kolehtipuheet, paljon pidemmät kuin itse saarna ja tuossa kolehtipuheessa 
uhataan peitellysti, mutta hyvin ymmärrettävästi, että jos et anna PALJON rahaa, Jumala EI voi siunata sinua. HEKÖ sen 
määräävät???  
 
EIVÄT muuten määrää. 
 
He sanovat joka kerta Raamatun vastaisesti; Mitä enemmän annat HEILLE, sen ennemmän saat siunausta Jumalalta ja sitten, eikun 
räväkät rokit päälle, jammailemaan ja seteleitä koppaan kilvan kopauttamaan. 
 
He eivät ole Jumalasta, vaan he edustavat vastajumalaa, rahainkeruulaitos, jotka ihmis- ja paholaisvoimin yrittävät parantaa ihmisiä 
ja toiset parantuvatkin, sillä saa.tanakin osaa parantaa määräajaksi, mutta sitten tämä parannetava-rukka voi saada pahempia 
sairauksia - riivaajia sieluun.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aksu521 

28.11.2012 17:16  

0  
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 Sulje  
Millä perusteella Marko on eksyttälä,,,Jumala käyttää ihmisiä,,,,mie katoin hänen kokkouksen Kokkolasta,,ja raitista toimintaa 
oli,,millä tavalla Jumala sitten pitäs toimia??...Jumala kun toimii monella tavalla,,toi kokkoussalissa ihmisten edessä on vaan pieni 
osa,,,On totta, että pitää mennä ihmisten luo toreille ja kujille,,,kerttomaan suurta Ilouutista Jeesus Kristuksesta.Aamen.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

Härskiä touhua 

28.11.2012 19:27  

+4  

 Sulje  
Tjaa... Eikös se Markku Koivisto ollut Kokkolasta kotoisin, taitaa olla Koivisto palannut kotiseuvulleen ja nyt kehhuu omaa entistä 
laumaansa... 
 
Joopa joo aika huvittavvoo, kohta se on taas mukana siellä hillumassa niinku ei mitään.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Kiitos 

28.11.2012 21:41  

0  

 Sulje  
Katsoin Internetillä Kokouksia, missä Selkomaa puhui. Hän julisti perusevankeliumia, jota Jeesus lähetyskäskyssään käski uskovia 
julistamaan.  
Jeesus lupasi myös, että merkit seuraavat julistettua Sanaa. 
Kiitän Jumalaa, että on tällaisia evankelistoja kuin Selkomaa. 
Olen kokenut, että kun avaa sydämensä Jumalan Hengelle niin Hän kohtaa ja sisimmästä kuuluu Kiitos, Kiitos Jeesus!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

muistokirja 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


28.11.2012 19:20  

-6  

 Sulje  
Kuka välittää näistä kirotuista ,sama se, olkoot heitä suomi ja koko maailma täynnä ! 
 
13 Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?" 
14 Te sanotte: "Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja 
että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. 
15 Nyt me kiitämme julkeitten onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat raketuiksi. He kiusaavat Jumalaa, 
mutta pelastuvat." 
16 Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen 
edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. 
 
no onhan se hyvä sitten lukea muistokirjaa ja muistella kuinka olisi voinnut pelastaa sielunsa jos Jumala olisi ollut armollinen sekä 
oikeudenmukainen sekä vanhurskas. 
no eihän edes Kaikkivaltias voi kaikkea tehdä, eli olkaa kiitollisia siitä vähästä mitä Jumala kykenee ja haluaa tehdä :) 
 
eli suomeksi, mitä viheliäsempi ja kurjempi syntinen olet, sen parempi Jumalan edessä ja Hän antaa kaikkea hyvää nautittaavaksi 
yltäkylläisesti. 
siis jumalattomille :) 
ne jotka etsivät ja odottavat Herraa saavat sitten muistokirjoituksen hautakiveen joka on helvetissä :) 
mutta jumalattomat savat iloita taivaassa ha maan päällä iankaiken :) 
Siis ylitsäkää Jumalaa tai perkelettä, sama se :)  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

exnokiamissiohellari 

28.11.2012 19:41  

+4  

 Sulje  
"Siis ylitsäkää Jumalaa tai perkelettä, sama se" :)  
 
Hölmöistä hölmöin kirjoitus, johon vain selkomaalaiset pystyvät.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

28.11.2012 19:32  

+4  

 Sulje  
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Mikähän siinä on yleensäkin syynä, että helluntaiseurakunnat kutsuvat joitain erikoismiehiä kokouksia pitämään !? 
 
Kun ei sellaiselle pitäii olla mitään tarvetta Raamatyun mukaan. 
 
Siellähän sanotaan yksinkertaisesti jo sjoku sairastaa kutsukoot vanhimmat ja HE rukoilkoot ja voidelkoot öljyllä, ja sairas nousee 
vuoteeltaan ja synnitkin annetaan anteeksi jos niitä on. 
 
EIkös tämä ole selvää ja raitista toimintaa ! 
 
Miksi tämä ei riitä, kun kerran mitään muut aohjetta ei ole annettu. 
 
Ei siellä puhuta mitään extravoiteluista ja miehistä ja ministryistä 
 
Sen tähden maan hengen kenttä on sekaisin kun ei pysytä selvissä ohjeissa vaan haalitaan omiin syyhyisinsä kynsijöitä ympäri 
mailmaa. 
 
Ei tämän Selkomaankaan tarvitse rusettia leuan alle laittaa ollaksen Jumalan palvelija. RIittä ihan hyvin kumisaappaat ja 
karvalakki, niillä voi ihan hyvin parantaa omalla kyläkunnallaan kaikki mitä esiin tulee. 
 
Ja seurakunnissa on jo parantajat ja voitelijat, ei siinäkään tarvita sen enempää.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

juttututtu 

28.11.2012 23:43  

+4  

 Sulje  
Selkomaa Tampereella, " nyt paranee verenpainetauti, kun menet kotiin ja otat tabletin ja sinua alkaa huippaamaan tiedät olevasi 
parantunut." Tällainen ohje on kästtämätön. Olen täysin varma, että yksikään terveysalan ammattilainen ei tällaista sanoisi, 
Selkomaa liikkuu erittäin vaarallisilla alueilla,saattaa lähennellä,jopa rikosta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Teologian lääkäri 

29.11.2012 06:46  

+5  

 Sulje  
ENNUSTELIJA, HENGELLINEN MEEDIO, sanoisi Veikko Manninen!  
 VASTAA 

  
  
  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  

 Ilmoita asiaton viesti 

Ex luopio 

29.11.2012 08:02  

0  

 Sulje  
Marko on vain astia Jumalan käytössä. 
 
Olin Oulun kokouksessa, jossa Marko oli viikko sitten. Tilaisuus veti kovasti väkeä. Kun kokouksen alkamisesta oli kulunut 
melkein 4,5 tuntia ja menin jonoon jossa Marko oli, olin ilmeisesti viimeinen. Koin siinä saman voimallisen Jumalan hengen, jonka 
koen usein yksin kotona rukouksessa tai Jumalaa ylistäen ja kiittäen. Tätä samaa henkeä olen kokenut joskus jopa lestadiolaisissa, 
tosin he henkilöt ovat olleet aika iäkkäitä. 
Ei Jumaln henki ole sidottu mihinkään laisuuteen. Jumalan henki on siellä kaikkialla 
missä häntä palvotaan ja ylistetään ja Pyhän Hengen tarkoitus on kirkastaa Kristusta Jeesusta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Suuri Jumala 

29.11.2012 11:37  

0  

 Sulje  
Minäkin olen kokenut Jumalan Hengen kotona lukiessani Raamattua, rukouksessa ja kun olen kuunnellut hengellistä musiikkia, 
erityisesti ylistysmusiikkia. 
Olen kokenut sen myös kuunnellessani Marko Selkomaata ja esirukouksessa ollessani. Minusta on valtavaa, että kaikkivaltias 
Jumala voi Henkensä kautta koskettaa pientä ihmistä. Sellainen kosketus antaa syvän rauhan ja levon elämän myrskyjenkin 
keskellä, auttaa minua, pientä ihmistä, luottamaan suureen Jumalaan. 
Alan ymmärtää, että Jumala on niin suuri, että tarvitaan koko elämä ja vielä ikuisuuskin oppia tuntemaan Hänet!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 06:02  

0  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
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Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ExMössösKäynytUskova 

29.11.2012 08:36  

+3  

 Sulje  
Kun usko on tunnetta niin samaa tunnetta voi matkia paholainenkin. Äiti Amman tai jonkun pahaisen menestysteologin 
tilaisuudessa voi kokea saman tunteen kuin kotona Raamatun ääressä. Mainitut yhteydet harhaopettajaan, Todd Bentleyhin, 
laittavat pitkän kysymysmerkin tämän julistajan toimintaan. "Mössömaailman" toiminnan alku (Koiviston lankeemus) myös 
antavat aiheen olettaa, että vakaa vanha Nokian Eksytys ratsastaa uudella hevosellaan...  
 
Kokkolan kokouksessa hän puhui lähinnä itsestään, kehui uutta ja hienoa englanninkielistä nimitystään ja sanoma rististä tuli 
lähinnä sivulauseena. Jatkuvat tiedonsanat tuovat mieleen karsimaattisten meedioiden (Kathryn Kuhlman, Benny Hinn etc.) 
toiminnan. Pelastaa ja parantaa-teema on uuden ajan newagekristillisyyden keppihevonen. Synnintuntoa ei tahdota herättää; 
kunhan kansaa kaatuu kundalinihengen voimasta kuin hindulaisuudessa, kunhan kolehtiämpäri loistaa täyteyttään ja kunhan 
puhutaan suuresta lopun ajan herätyksestä, joka onkin vihulaisen masinoima eksytys. 
 
Antakaa meille tervettä Raamatunopetusta; ei tätä keskinäistä kehumisen kerhoa, jossa mainostetaan tarkasti montako päänahkaa 
antoi elämänsä Jeesukselle ja montako parani milloin missäkin kokouksessa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 
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29.11.2012 12:27  

+7  

 Sulje  
Täällä luemme joistakin teksteistä että kun menin rukousjonoon, koin saman voimallisen Hengen kuin ..jne. 
 
siis mitä tämä nyt sitten niinkuin tarkoittaa !? 
 
menit siis kokemaan Ouluun asti jonkin Jumalan Hnegen... mikä oli sen kokemisen päämäärä ja tarkoitus. 
 
Jumalahan asuu minussa Henkensä kautta, onko jokin kokemus sen lisäksi tarpeen jotta jokin olisi sitten jotenkin paremminko tai 
jotain. 
 
Ehei kuulkaas uskonelämä ole tuollaista että mennään kokomeaan johnkin jotain, ja sitten ollaan koettu jotain, ja sitten kirjoitetaan 
vaikak tänne oli ihana kokea jotain !? 
tällaistako on suomalainen uskovaisuus tänä päivänä ?! 
 
Siis en ymmärrä tästä mitään vaikka olen pian viiskyt vuotta ollut uskossa ja helluntaissa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Ex luopio 

29.11.2012 17:35  

-3  

 Sulje  
Aglius haluan tietää kantasi mitä ajattelet tämän päivän suuntauksista. Luulen että sinä ja minä olemme olleet samaan aikaan 
Niilon kokouksissa. 
Tietääkseni Niilonkin edessä kävi uskomattomia ja uskovaisia. Jos olet henkilö 
joka puhui vasta että ylistystä ei tarvita ja ärsyynnyt kun sinulta kysytään voitelusta. 
Luulen tietäväni sinut.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

777*** 

29.11.2012 20:07  

+5  

 Sulje  
sielunvihollinen saa.tana on tänä päivänä ERIKOISTUNUT antamaan erilaisia ihmeellisiä tunnetiloja, onnentunteita, väliaikaisia 
parantumisia tai parantumisia.joissa fyysinen vika poistuu, mutta sieluun tulee pahoja piruja ja riivaajia.  
 
Näitä lahkoja ja lohkoja, jotka itseään vieläpä kristityiksi kehtaavat kutsua, alkaa pian jo olla tuhkatiheään. Kaiken tarkoituksena 
vain ihmisten pettäminen ja kadotukseen vienti. 
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ja nämä raukat saaliit, ns uskovat eivät lainkaan tiedä eivätkä tajua, että he palvelevatkin saa.tanaa eikä sitä Jeesusta, vaikka 
Jeesuksesta puhutaankin. Se on se TOINEN jeesus, jota nykyään saarnataan.  
 
Lukekaa Raamattua ja pyytäkää Jumalalta Jeesuksen Jeshuan nimessä johdatusta, niin ette eksy kaikenmaailman kaatajapappien 
saa.tanallisiin pelleilyihin, joissa PILKATAAN sitä oikeaa Jumalaa ja Jeesusta eli oikealta nimeltään Jeshuaa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Miró 

29.11.2012 20:27  

+5  

 Sulje  
Niinpä, ajatelkaa vaikkapa huumausaineita tai alkoholia, jotka aiheuttavat aluksi käyttäjälleen aivan huippuhyvän fiiliksen, jonka 
takia hän retkahtaakin huumeisiin tai alkoholiin. 
 
Ja kuten tiedetään huumeet ja alkoholi ovat juuri niitä "pirun aineita", joilla se vetää ihmiset orjikseen.  
 
Saman se tekee myös tänä päivänä tällä karismaattisella uskonnolla, joka saa "tavalliseen ristin Evankeliumiin" kyllästyneet 
kristityt haluamaan jotain suurempaa, ihanampaa - Antakaa meille iloitaksemme, tanssiaksemme ja hyppiäksemme 
JESSEROKKIA! Kaatajapappeja! Ihmeitä ja merkkejä! Enkelinäkyjä! Värivaloja! Hällelyyjäää!!! 
 
Viis siitä, että se ei ole raamatunmukaista eikä siinä ole edes Jumalan Henkeä, kunhan se on HAUSKAA!!!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Ex luopio 

2.12.2012 19:49  

+1  

 Sulje  
Aglius huomaan kirjoituksestasi, että meitä johdattaa sama Henki. Jos Niilon aikana olisi ollut netti, luulen että joku olisi ollut 
täällä silloin Niiloa "puolustamassa". 
Kävin Markon edessä, koska halusin rohkeutta todistamiseeni ja sitä tuli heti seuraavana päivänä. 
Sielunvihollinen on laitattanut tämänkin Markon mollauslinkin pystyyn, mutta Jumala 
kääntää tämänkin voitoksi kuten yleensä, 
Mielestäni kokouksiin mennään Jumalan sanan kuuloon, kokemaan Herran läsnäoloa 
aivan kuten 30 vuotta sitten. Ajoin muutaman kilsan, että olin tuossa kokouksessa, mutta olisin ajanut varmaan pidemmälle. On 
herätyksen aika. Sen merkkinä on luopioiden paluu. En puhu pelkästään omasta kokemuksesta. Toisena varmana merkkinä on 
myös Israelin armeijan käyttöön ottama siru-->pedon merkki.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 05:59  

0  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

aglius 

29.11.2012 17:43  

+4  

 Sulje  
Ööö en nyt kaiketi ole jyvällä mistä on kysymys. 
 
tämän päivän suuntauksista ? no eiköhän ne käy ilmi siitä mitä kirjoitan yleensäkin, eli touhottajia on liian kanssa ja perusraitis 
yksinkertainen usko ja sen julistus on kohta vitriiniin laitetteva jos meinaa sellaista löytää. 
 
En minä ole Niilon kokouksissa ollut kuin ehkä kerran tai pari Lapuan jossain urheiluhallilla, ei niistä ole kummoisia muistoja, 
paitsi että bisnesmiehet oli haeti paikalla kasettikoneineen ja väkeä oli paljon niinkuin joka paikassa jossa on jotain erikoista 
tarjolla. Se oli eri aikaa kun nyt.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

ExMössösKäynytUskova 

29.11.2012 19:49  

+4  

 Sulje  
Niilokin haki kaatovoimansa erillisellä reissullaan Australiasta Uuden Viinin seurakunnista. Laski sitten erikseen kotimaassa 
kuinka monta lensi permantoon kussakin kokouksessa. Lopulta hän alkoi puhua, että hän parantaa sairaita ja kohta kuolikin Alpo 
Rengon kanssa ollessaan reissulla. Pahoin pelkään, että sama kundalinivoima, josta nykyajan äärikarismaattisuus (Hinn, RHB, 
Bentley, Crowder) hakee voimavaikutuksensa, oli myös silloin tuon kaatumistoiminnan takana. 
 
Eräs vanha evankelista kertoi v. 1995 kieppeillä kuinka olisi saanut voiman kaataa ihmisiä, mutta koeteltuaan hengen, lupaaja 
olikin itse piru; joten veli ei voimaa huolinut. Erään suomalaisen ja tunnettun kaatajapapin (ei kuitenkaan Markku Koiviston) 
voiman koetteli eräs valvova veli kysyen: "Tunnustaako tämä henki Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi?" Kaataja vastasi: "Ei 
täällä, ei tänään!"  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

jalat alta 

29.11.2012 21:59  

+6  

 Sulje  
Siis minä en ymmärrä, miksi Jumala kaataisi ihmisiä permantoon tärisemään, kun Hänet voidaan kohdata ihan tolpillaan ja 
normaali olotilassa. Kertokaas, kun oon niin tyhmä, etten ymmärrä koko asian juonta?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

..sivusta seuraajana 

29.11.2012 21:00  

+4  

 Sulje  
En jaksanut lukea pitkiä argumenttejanne.. 
 
Yksinkertaisesti: Kun äitini kuunteli ja katsoi tv 7.lta Selkomaata, niin minulla: joka en ole mennyt mukaan fiilistelyihin, ja 
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hurmio-tiloihin, mutta uskon sydämeltäni, ja suultani Herraan Jeesukseen Kristukseen ja tahdon kuulua ainoastaan Hänelle, 
minulle siis, tuli vain yksinkertaisesti paha ja vastenmielinen olo, kun jouduin kuunnella kamarissani Selkomaata..siis PAHA 
OLO!! ..kyllä jokainen Jeesuksen oma, ihan yksinkertaisuudessaan, tietää, mikä on aitoa!!! En siis arvostele, mutta kunhan 
mainitsin ;-))  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

kaikkee sitä kuulee 

29.11.2012 22:02  

+5  

 Sulje  
Sitäkään minä en ymmärrä, että jos maassa on Jumalaan uskovia ihmisiä vaikka kuinka paljon, niin miksi 100 vuodessa 
ponnahtaisi esiin vain muutama, joiden kautta muka Jumala vain voi toimia. Hyvä tavaton sentään, ai muutama vain eläisi todeksi 
Jumalan todellisuutta ja muut olisivat pystyynkuolleita? Älkää nyt naurattako.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

hyvät hyssykät 

29.11.2012 22:04  

+6  

 Sulje  
Niin tai ainakinhan se siltä vaikuttaa vaikkapa Ristinvoiton nostatuksen perusteella, että maassa on nyt vain yksi ainoa mies, jonka 
kautta ihmiset etsivät Jumalaa ja voivat kokea Jumalan voimavaikutuksia...voi pyhä sylvi sentään...kyllä on siinä tapauksessa 
hukkaan mennyt kaikki nämä monet vuosikymmenet, kun evankeliumia on tässä maassa julistettu.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ei laumasielu 

29.11.2012 22:07  

+5  

 Sulje  
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Ymmärrän sinua erittäin hyvin "..sivusta sueraajana" - et ole ainoa, mutta mehän voimme kokea Jumalan siunauksia ilman näitä 
supersaarnaajiakin, sitäpaitsi siinä säästyy euroja.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

kaatuukaatuuei kaadu 

29.11.2012 22:18  

+1  

 Sulje  
mielummin yksi raamattutunti Lehmuskosken Juhanalta tai Karvisen Juhanilta kun kaatajapappien lässytys asioista joista he eivät 
tiedä mitään.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

777*** 

30.11.2012 19:51  

0  

 Sulje  
Jahas, enpäs tunne tätä Lehmuskoskea ja Karvista, mutta nyt kun sanoit, aion, jos mahdollista kuunnella heidän saarnojaan netistä, 
mikäli niitä vaan löytyy...  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Kuulin 

30.11.2012 20:58  

0  

 Sulje  
>>>>>>>>>>Jahas, enpäs tunne tätä Lehmuskoskea ja Karvista, mutta nyt kun sanoit, aion, jos mahdollista kuunnella heidän 
saarnojaan netistä, mikäli niitä vaan löytyy...<<<<<<<<<<<< 
 
Tuosta ehkä voi kuunnella 
http://saarnaindexi.net/minakin-loysin-sen-juhana-lehmuskoski/  
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Tai tuosta: 
 
http://www.porinbaptistisrk.com/puheita%202012.html 
 
Juhana Lehmuskoski: Israelin kansan kapina 
 
Su 11.11.2012 klo 15Juhana Lehmuskoski: Ehyt antautuminen  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

OHO5 

3.12.2012 17:24  

+2  

 Sulje  
Ei asia ole niin selkeä kuin RV:n artikkelissa johtavat pastorit antavat ymmärtää. Kyllä moni tarkkailee liikehdintää tarkasti ja 
seuraa mitä muotoja se saa. Johtavat eivät ehkä uskalla sanoa kaikkea mitä ajattelevat, koska kansa haluaa uuden Niilon. Jos 
ilmaisisivat arvionsa esim. Selkomaan kirjoista, voisi saada herätyksen vastustajan maineen. Selkomaan kirjat ovat aikalailla 
kertomakirjallisuutta - kevyttä sellaista.  
Nyt hehkutetaan sitä, kuinka kansa virtaa helluntaiseurakuntiin. Kiertolaisia ovat suurin osa! Haluavat kristillistä viihdettä, mitä ko. 
tilaisuuksissa onkin tarjolla. Ihana päiväuni herätyksestä, hetki taivaallisissa tarjolla. Koska on seuraava taivashetki tarjolla? 
Kiertueen jälkeisissä tilaisuuksissa ovat läsnä vain ne uskolliset. Hurmahenget viillettävät jossain muualla, kenties katsovat kotona 
Markon rentoa jutustelua ja jälkikokousmanifestaatioita. 
Ana Paula vaikuttaa nöyrälle, mikä on hyvä asia. Hän tulee köyhästä Brasiliasta, eivätkä Amerikan dollarit ole häntä vielä 
pilanneet. Saat ylistyksen johtaja Brasiliasta 1/10 hinnalla brittiin tai jenkkiin verrattuna.  
Nokia Mission (Missiomaailman) jalkautuminen Selkomaan avulla helluntaikenttään ja heidän agressiivinen markkinointi 
aiheuttavat paineita herätysliikkeen omien yhdistysten varainkeruulle. Mielenkiinnolla seuraan kuinka varainhankinnan 
laajentaminen muidenkin kirkkokuntien piiriin onnistuu, sillä onhan Missiomaailman kannattajista edellen iso osa ev.lut. puolelta.  
Yksi asia on kuitenkin varma, ettei herätystä tule jos sen vain julistetaan alkavaksi. Nokia Missio ratsasti tällä teemalla ja nyt 
samaa yritetään uudella nimellä. Herätys on Jumalan kädessä ja se tulee jos Hän sen armossaan suo!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 05:55  

0  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
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Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

hype hype 

3.12.2012 18:27  

+3  

 Sulje  
Miksi tarvitaan jotain ylistyksen johtajia? Onpahan taas keksitty joku tavoiteltava nimike, johon kohta on pyrkimässä näitä nuoria 
hurmahenkisiä "Oih, Jumala kutsui minut ylistyksen johtajaksi". 
 
Kun Jumalan Henki valtaa kansan, siihen ei tarvita mitään hypetystä tai hehkutusta tai keuhkot pullollaan kytevään kekäleeseen 
puhaltamista, kyllä se syttyy, jos on syttyäkseen.... 
 
ainut mikä estää Jumalan Hengen väkevän liikehdinnän on, että kansa ei halua puhdistua, koska se tekee liian kipeää, pitäisi luopua 
juuri siitä kaikesta hypetyksestä...pitäähän sitä nyt hieman kimallusta olla eihän se muuten tunnu missään.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

JOB Hieno mies 

4.12.2012 00:09  

+3  

 Sulje  
En tiedä onko eksytystä vaiko ei mut suruliseksi tekee kun lukee näitä kommetteja 
Eikö meitä pyydetty juuri tutkimaan onko oppi Jumalasta eikä tuomitsemaan, ihminen on erehtyväinen ja tunteittensa vanki kun on 
ihminen. 
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Itse kyllä useni ihmettelen miksi tänne tuotetaan missioita, nauruja ja itkuja, vähän niinkun kulkutautia.Mikä siellä amerikoissa on 
niin erikoista että täytyy tänne asti pumpata, kun vaivainen sielu saa avun oli sitten paraneminen tai sydänhaavojen 
kipujen,tai uuditumisen riemua on ihan sama mistä julistaja tuli, mut jos markinoidaan yksiomaan parantumista tai hengentäyteyttä 
ollaan hakoteillä,tai mitä muutakaa, semmosessa väkijoukossa on monia tarpeit ja useta samojakin turhan elättelyn toivossa et ny 
paranee(entä jos ei) ja ihminen ei ole sen huonompi kun tullessakaa. Eikö rukouksemme tulisi olla tapahtukoon sinun tahtosi. 
Olisiko meidän hyvä ottaa JOBISTA jotain elämäämme, hänkää ei ollut täydellinen mut ei käynyt luojaansa vastaan, eikä syyttänyt 
Jumalaa  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Doggy Style 

7.12.2012 20:35  

+2  

 Sulje  
Sillä aikaa kun seurakunta hypettää, hehkuu, hekumoi ja pomppii, käy saatananpalvoja Linnan juhlissa hypnotisoimassa Ilkka 
Kanervan. Uskovat juoksevat piirissä oman navan ympärillä ja maailma ei kuule sanomaa synnistä & pelastuksen toivosta.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ 

27.12.2012 05:50  

-1  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
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rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Nostettu 

8.12.2012 10:07  

0  

 Sulje  
Kertauksena hyvä lukea tämäkin ketju: 
 
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9310106  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ekivaari 

8.12.2012 16:42  

-1  

 Sulje  
Mohikaani_27 kirjoitti 29.11.2012 klo 08:17 
 
>* Kyllä POIKA voi tehdä, ihan mitä tahtoo. Hän ei enää ole ihmisen raadollisessa liharuumiissa täällä kuolemanvarjon laaksossa, 
vaan on Jumala Isän valtaistuimen oikealla puolella Kunniassaan, jonka jätti ajaksi, lunastaakseen ihmisen synninalaisuudesta ja 
perke-leen vallasta Jumalan valtakuntaan. Jumala tekee ihmeitä ilman määrää, aivan sama pätee Poikaan. Isä Poika ja Pyhä Henki, 
siinä yksi Ykseys, tosi Jumala. Ja Jumala voi !"<< 
 
Täydelliseen jumalayhteyteen kuulumme myös me ja kaikki muut jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesuksen ja apostolien 
mukaan ainoastaan Isä yksin on todellinen Herra Jumala: [Joh.17:3, 21-23,26; 1.Kor. 8:6; Ef. 4:6] ja Jeesus on Jumalan herraksi ja 
Kristukseksi voitelema herra Kristus, Jumalan poika ja ylimmäinen pappi, joka aina rukoilee meidän edestämme. [Room.8:34; 
Hepr. 7:25] 
 
Jos Jeesus olisi Jumala, hänen ei olisi tarpeellista rukoilla kenenkään puolesta!  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 
  

Et vain ymmärrä 

8.12.2012 19:59  

0  

 Sulje  
Kuka seuraavassa on 'minä': 
 
Jes 48:11  
Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna. Kuule minua, 
Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen. Minun 
käteni on perustanut maan, minun oikea käteni on levittänyt taivaan; minä kutsun ne, ja siinä ne ovat. 
 
Ketkä ovat seuraavassa: 
 
Jes 48:16 Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alkujaankaan minä en ole puhunut salassa; kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. 
Ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä. Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, 
sinun Jumalasi 
 
Eikö näissä 'minä' ole Jeesus, 'Herra, Herra' Isä ja Henki tietysti Pyhä Henki? 'Ensimmäinen ja viimeinen' on tunnetusti sekä Jeesus 
että Jumala.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ekivaari 

9.12.2012 07:23  

-1  

 Sulje  
Poika ei lähettänyt Isää, vaan Isä on tässä Herra Jumala, ja poika on se, jonka Herra Jumala lähetti; 
 
Johannes 5  
37 "Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen 
muotoansa," 
 
Johannes 8  
42 'Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en 
minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.' 
 
Jeesus tunnusti Isän - y k s i n - Jumalaksi, [Joh.17:3] mutta itsestään todisti, ettei hän ilman Isää voi mitään tehdä. Tämä todistaa 
että Isä voi yksinkin tehdä mitä ikinä tahtoo, mutta poika ei voi tehdä! 
 
Matteus 20  
23 'Hän sanoi heille: "Minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun 
annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut".' 
 
Isä tietää mmyös tulevat ajat ja hetket, mutta poika ei tiedä kaikkea, mitä on Isä voimaansa pannut.  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 
  

ekivaari 

9.12.2012 09:18  

+1  

 Sulje  
Nämä Jesaja 48:16 jakeeseen talletetut sanat: "Ja nyt Herra, H e r r a - o n - l ä h e t t ä n y t - m i n u t - y n n ä  
o m a n - H e n k e n s ä. - Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi." sopivat jokaiseen 
Jumalan rakkauden lähettämään lähettiin, sillä: 
 
Matteus 10  
20 "Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä". 
 
Johannes 6  
63 "Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne - s a n a t, - jotka minä olen teille - p u h u n u t, - ovat  
h e n k i - ja ovat - e l ä m ä."  
 
Luukas 10  
16 "Joka kuulee - t e i t ä, - se kuulee - m i n u a, - ja joka hylkää teidät, hylkää - m i n u t; - mutta joka minut hylkää, hylkää - h ä n 
e t, - joka on minut - l ä h e t t ä n y t." 
 
Näin me Isän lähettämän sanan kautta olemme kytketyt jokaisen sananvälittäjän kautta sanan lähettäjään.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

herätys 

9.12.2012 18:50  

0  

 Sulje  
Niinhän se sokea saatana yleensä näkee Herran palvelijat eksyttäjänä ja saa ihmisiä puolelleen ja ihan helvettiin asti.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 05:48  

-1  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Voimassa vieläkin 

26.12.2012 22:03  

+3  

 Sulje  
Kyllä Selkomaa saarnaa evankeliumia elikä ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja evankeliumi on vielä tänäkin päivänä 
voimassa! 
Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Jeesus pelastaa ja parantaa, ei Selkomaa sitä tee, mutta Selkomaa kertoo Hänestä, 
joka sen voi tehdä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
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jaikal.se 

27.12.2012 00:35  

+3  

 Sulje  
En ole nähnyt selkomaata live enkä tunne häntä. Nyt kun hänestä on palstalla ollut polemiikkia, kiinnostuin hänestä ja hänen 
toiminnastaan. Ajattelin että koska häntä tuomitaan ja kritisoidaan kovasti palstalla, hänen täytyy olla Pyhässä Hengessä ja julistaa 
puhdasta evankeliumia voitelussa. Ajattelin myös että Jumala käyttää varmasti häntä laajamittaisesti valtakuntansa eteenpäin 
viemisessä.  
 
Katsoin youtubesta muutaman videon ja Selkomaan haastattelun. Minua miltei huvitti kun katsoin videoita. Huomasin että tämä 
ennakkoarvioni oli osunut nappiin. Luin Psalmi 50.15 kirjoituksia tässä ketjussa. Hän selittää asiaa niin hyvin että yhdyn hänen 
puheisiinsa Marko Selkomaasta ja Pyhän Hengen toiminnasta. 
 
Onhan selvää että Saa.tana ei omiaan vastusta. Jumalan palvelijoiden kimppuun hän hyökkää niiden uskovien kautta jotka eivät 
valvo tilaansa ja antautuvat hänen käytettäväkseen Jumalan työn vastustamiseen. Se he tekevät joko ymmärtämättömyyttään tai 
tahallisesti. Vanhalta uskovalta Jumala odottaa enemmän. Jumala edellyttää että vanha uskova kuulee Hyvän Paimenen äänen. Se 
ääni kaikuu kirkkaasti Marko Selkomaan puheissa. Mutta täydellinen mies Marko ei ole. Hän ei ole erehtymätön. Emme voikaan 
vaatia täydellistä erehtymätöntä Jumalan palvelijaa koska sellaista ei ole vielä syntynyt Jeesusta Kristusta lukuun ottamatta. 
Meidän tulee tyytyä vajavaisiin palvelijoihin ja siunata heitä ja rukoilla heidän puolestaan että heistä tulisi vielä tehokkaampia 
aseita Kaikkivaltiaan kädessä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

mikäselkomaa 

27.12.2012 01:10  

0  

 Sulje  
Meillä on jo seurakunnissa vajavaiset palvelijat jotka seurakunnittain pitävät sitä evankliumia yllä vajavaisesti toki. 
 
Siis miksi puhumme erikseen tästä selkomaasta ? mitä aukkoa hän siis on täyttämässä ja millä perusteella hän on esillä ja jonkun 
tolpan nokassa juutuuppeineen, kerro ?!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

kivi-lohkare 

31.12.2012 22:07  

0  

 Sulje  
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>>>millä perusteella hän on esillä ja jonkun tolpan nokassa juutuuppeineen, kerro ?! <<< 
 
En ole nähnyt Marko Selkomaata minkään tolpan nokassa. Missä sinä olet hänet nähnyt jonkun tolpan nokassa? Anna linkki.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

selkomaaonkonttaaja 

26.12.2012 22:36  

-3  

 Sulje  
selkomaa on homokarismaatikko joka panee konttalevia miehiä perseeseen sen rukousjonossa.  
 
konttailu on homojen hommaa!!!!!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

herätkää! 

31.12.2012 00:04  

-2  

 Sulje  
Varotaan mitä päästetään suustamme näin kirjoitusten kautta.  
Älkää missään nimessä tuomitko ettei teitä tuomittaisi. 
Jos on jotain sanottavaa tehdään se varovasti ja viisaudella.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

27.12.2012 05:45  

0  

 Sulje  
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nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Teologian lääkäri 

27.12.2012 11:06  

0  

 Sulje  
Rakkaani, katsokaa ettei kukaan teitä eksytä! 
 
Rotanmyrkkykin on kaunis ja syötävä. Samoin Selkomaasta täytyy löytyä sitä, mihin aamenensa voi sanoa, mutta HARHA onkin 
kätkettynä niin, että vain valveutunein silmin ja korvin voi sen huomata! 
 
Selkomaa on "voitelunsa" hakenut saastaisilta miehiltä kuten Todd Bentley!!! 
 
Älkää eksykö! Sanaahan Koivistokin jakoi, mutta niille, joilla silmävoidetta oli ennestään jo, näkyi hänessä oleva homous ja harha! 
 
Selkomaa on toisen evankeliumin ja toisen hengen mies!  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

iNtuItio 
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27.12.2012 14:56  

0  

 Sulje  
Joo ensimmäiset näkemykset saarnaajista osoittautuvat aivan liian usein oikeiksi noin niinkuin ikävässä mielessä, näin kävi 
koivistonkin kanssa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

tyhmätuskookaiken 

30.12.2012 00:17  

0  

 Sulje  
selkomaa eksyttää tyhmää kansaa. mut näin se on aina ollut tyhmää voi huijjata.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

että sillä korvalla 

30.12.2012 13:48  

+1  

 Sulje  
"Kun savolainen puhuu, niin vastuu siirtyy kuulijalle!"  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

pastorismies 

30.12.2012 18:09  

+1  

 Sulje  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Oletko Sinä sitten sokeaa Reettaa vieläkin sokeampi uuuuuuuwatti luulouskova, kun et huomaa, että Raamatunmukainen julistus 
on Jumalan mielenmukaista julistusta? 
 
Pitää käyttää joskus vahvistussanojakin kun huomaa, että vastapuolella on täysi tollo. Se on mielestäni ihan oikein, että hieman 
ravistelee epäuskoisia.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

pro uskovainen 

30.12.2012 18:50  

0  

 Sulje  
voi hyvää päivää niitä tyhmiä jotka konttailevat selkomaan kokouksissa. 
 
pro uskovainen istuu kirkon penkissä ja kuuntelee opetusta eikä juokse kaatajapappien perässä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

alama auta 

31.12.2012 08:42  

0  

 Sulje  
Raamattunsa nämä eksyttäjät kyllä osaavat ulkoa, siis ulkoluvun, sisälukutaito voikin olla sitten jo sitä ja tätä. Ja kansa uskoo, 
koska saarnamies muistaa aina sopivaan paikkaan siteerata raamattua. Kukahan se seuraava hengellistyttäjä on, massavyöryttäjä, 
joka tupsahtaa jostain yhtäkkiä ja sanoo saaneensa kutsumuksen vaikkapa kaatajapapiksi...ai niin onhan siellä vankilassa nytkin 
virumassa tutkintavankeudessa entisiä hellareita, talousrikollisia, joista iltapäivälehdet kertovat kuvin, jossa raamattukin on niiin 
puhkiluettu että. Hellarithan ottavat tällaiset avosylin vastaan ja asettavat lampaiden paimenen virkaan, osaahan ne näyttää tietä 
eksyneille, kun ne on niin perusteellisesti eksyksissä itsekin vähänväliä.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Hyvää uutta vuotta 

31.12.2012 18:42  

-3  
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 Sulje  
Katsoin lähetystä Tampere Areenalta. Kyllä oli todella Kristus-keskeistä julistusta. 
Jos haluaa olla Jeesukseen Kristukseen uskovainen, niin nämä puheet ovat mitä sopivimpia sellaiselle ihmiselle, Musiikki oli 
todella hyvää ja sain kokea Jumalan  
läsnäoloa tietokoneeni ääressä. Itkin ja koin syvää rauhaa ja konkreettisesti Jumalan suurta rakkautta sisimmässäni.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Rsh 

31.12.2012 21:52  

0  

 Sulje  
Aivan, rakkauden, välittämisen,kärsivällisyyden, pitkämielisyyden ja uskollisuudenkin todeksi eläminen oikeastaan missä tahansa 
muualla kuin siellä uskovien ympäröimänä srk:ssa tai muussa yhteenkokoontumisessa erottelee jyvät akanoista hyvin äkkiä. 
Tunteilu ei kyllä auta yhtään asiaa, kun kohtaa ihmisiä, jotka ovat kovettaneet sisimpänsä elämän koetellessa, siellä on vastassa 
katkeruutta, kaunaa, vihaa, pahanilkisyyttä, riettautta ja ties mitä. Siellä sinulle nauretaan päin naamaa, kun menet Kristus-
keskeisesti julistamaan omaa totuuttasi ja jos loukkaannut saat vielä makeammat naurut perääsi.. Sitäpaitsi ei sinun tarvitse edes 
julistaa, vaan kyllä sinut tunnistetaan ja koetellaan, jos edes yrität elää Jumalan ohjeiden mukaan ja kehuja et saa, vaan sinua 
epäillään teeskentelijäksi ja etsitään viimeiseen asti sitä virhettä, mistä voitaisiin osoittaa sinut valehtelijaksi. Rikkinäisten ihmisten 
kanssa ainut oikea tie on ihmisen hyväksyminen ja kohtaaminen sellaisena kuin hän on, ilman syytöksiä. Kuunteleminen ja aito 
kiinnostus toista ihmistä kohtaan on seuraava askel, myötätunnon osoittaminen aidosti lämmittää ketä tahansa. Neuvojen 
antamisesta kannattaa olla varovainen, mitään yksiselitteisiä ratkaisuja ihmisten ongelmiin ei ole, lähestymistapoja ja 
ongelmanratkaisuja on niin monia kuin on ihmisiäkin. Näin uuden vuoden kynnyksellä voi vain toivoa, että jokainen ihminen saisi 
kerran elämässään kohdata edes yhden ihmisen, josta heijastuisi sellaista Jumalan rakkautta, jjossa ei ole mitään epäaitoa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Tuntomerkit . 

31.12.2012 22:59  

0  

 Sulje  
aivan selviä ja varmoja tuntomerkkejä siihen onko julistus Jeesuksesta ja PH:stä: 
 
1. tehkää parannus eli mielenmuutos suhteessa Jumalan tahtoon; jos tästä ei lähdetä niin kyseessä ei ole täysi vaan vajaa 
evankeliumi eli halpa-armo. jos julistaja itse ei ole Jumalan Sanan alla ei ole kanttia parannusta julistaa. 
 
2. saarnaako julistaja Sanaa vai omiamielipiteitä, kokemuksia ja tunneliikutuksia. 
tähän liittyy myös ns. pumppaus ja suggestoiva rokki tms. mietiskelymusiikki. 
 
3. seuraako julistusta todellinen ja pysyvä vaikutus niin että ihmiset kiinnittyvät Raamattuun ja heidän elämänsä alkaa puhdistua eli 
pyhitystä. myös aito kiitollisuus Jeesukselle ja rakkaus-rauha-ilo-ylistys tunnistaa kyllä. 
 
4. millainen on julistajan persoona ja Hengen hedelmät, hänen suhteensa rahaan, omaankunniaan, valtaan ja onko sukupuolisuus 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Pyhän Hengen hallinnassa. 
 
5. alkavatko ihmiset puhua puhua Jeesuksesta vai erinomaisesta saarnaajasta eli kiinnittyvätkö ihmiseen ja organisaatioon vai 
Sanaan Jumalan armosta. lahko on ihmiskeskeinen ja tunnepohjainen liike josta tulee helposti erioppiseuroja. 
 
6. saako julistus aikaan intoa ja uhrauksia Evankelioinnin ja lähetystyön puolesta. 
 
7. kristittyjen yhteys Raamatussa ja rukouksessa lähenee ja tiivistyy, KOINONIA. 
 
ja mitä tuolla mainittiin ihmeistä niin huomaa että ensin mainitaan näiden julistajien usko eli luottamus Raamattuun ja Sanan alla 
oleminen ja sitten vasta ihmeet ja merkit joiden tehtävä on saada ihminen kiinnostumaan Sanasta eli eivät ole mikään itsetarkoitus 
jota erikseen lähdetään tarjoamaan ihmisille.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ElätköTodeksi 

31.12.2012 21:02  

0  

 Sulje  
>>>>>>>>>>>>>>>Katsoin lähetystä Tampere Areenalta. Kyllä oli todella Kristus-keskeistä julistusta. 
Jos haluaa olla Jeesukseen Kristukseen uskovainen, niin nämä puheet ovat mitä sopivimpia sellaiselle ihmiselle, Musiikki oli 
todella hyvää ja sain kokea Jumalan 
läsnäoloa tietokoneeni ääressä. Itkin ja koin syvää rauhaa ja konkreettisesti Jumalan suurta rakkautta sisimmässäni. 
<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Sitten vaan elämään sen todeksi oviesi ulkopuolelle. Jumalan suurta rakkautta tarvitaankin niiden kohdalla jotka maailman silmissä 
ovat pohjasakkaa. Voi liituraita puku likaantua mennä liekkihotelliin kylään? Tai metsän risumajassa voi housujen prässit 
oieta?Peräti istuinpuoli tahraantua? Ja vielä hajut jotka turmelevat takkisi parfyymit. 
 
Yhteyskunnan pieksämiä ihmisiä eivät pintakiillot hetkauta, tarvitaan todellista välittämistä ,joka varmasti testataan ,ettei se vaan 
ole käännyttämistä ilman sydäntä? 
Jos lupaat niin täytä, ellet täytä älä lupaa.Ei yhtään mitään. Jos lupaat mennä kello 12.00 pidä huoli että olet kello 12.00 paikalla. Ja 
pane kännykkäsi kiinni! Bisnespuheluita ei soitella rikkirevityn kodissa! Se ei ole mitään todellista läsnäoloa. Petetty ihminen ei 
ole helppoheikkien manipuloitavissa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Hyvää uutta vuotta 

1.1.2013 15:24  

0  

 Sulje  
Haluan elää todeksi sen, minkä olen kokenut. Koen, että se Jumalan rakkaus mikä minua kosketti hyvässä tilaisuudessa,haluaa 
koskettaa myös ihmistä, jonka kohtaan. 
En häntä tuomitse, koska en tiedä missä itse olisin, jos olisin samat jutut läpikäynyt. 
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Kaikki me tarvitsemme Jumalan armoa. Mutta jos on ylpeä sydän niin ei sitä näe eikä voi vastaanottaa Jumalalta.. Nöyrille ja 
särjetyille sydämille Hän antaa armon.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

ElätköTodeksi 

2.1.2013 11:12  

0  

 Sulje  
>>>>>>>>>>>>>>>Haluan elää todeksi sen, minkä olen kokenut. Koen, että se Jumalan rakkaus mikä minua kosketti hyvässä 
tilaisuudessa,haluaa koskettaa myös ihmistä, jonka kohtaan. 
En häntä tuomitse, koska en tiedä missä itse olisin, jos olisin samat jutut läpikäynyt. 
Kaikki me tarvitsemme Jumalan armoa. Mutta jos on ylpeä sydän niin ei sitä näe eikä voi vastaanottaa Jumalalta.. Nöyrille ja 
särjetyille sydämille Hän antaa armon. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Paikallis seurakunta on yksilö kristityn kasvupaikka. Järjestö ei ole srk. 
Joko nöyrtyä Jumalan Sanan ilmoitukselle ,tai olla nöyrtymättä ja tulee aika jolloin kuitenkin joutuu nöyrtymään.Ps.18:"Sillä sinä 
pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas..."  
 
1.Piet.".. 1Vanhimpia 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.  
 
Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja 
"heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, 
käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat 
kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää..."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Sanalle uskollinen 

7.1.2013 14:26  

+1  

 Sulje  
Tämä kyseinen eksyttäjä kuuluu niihih itsensö korottajiin joilla on vähän huono itsetunto. Muutama iso puhujakeikka ja nuppiin 
kolahtaa oikein kunnolla ja Jumala unohtuu saman tien. Olen saanut kokea henkilökohtaisesti hänen valehtelunsa Kanadassa. 
Katsoi suoraan silmiin ja lausui väärän todistuksen. 
Se on kumma kun ihmisen silmistä näkee hyvän ja pahan, Markon silmissä oli silloin ainakin pahan katse. Toivottavasti hän palaa 
takaisin Kristinuskon alkulähteille.  
Reijo  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

aksu521 

7.1.2013 16:38  

-4  

 Sulje  
Miksi pitää etsiä etsimällä vikoja,,mie en ymmärrä...en edelkään ymmärrä,,okei sen tmmärrän, koska pohjaa on nokia-missionissa, 
ja mitä on tapatunut,,,niinpä niin. 
ja mikä on motivaatio teillä, jotka olette Selkomaata vastaan,,se mua nyt kiinnostaa?  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 
  

job2 

8.1.2013 19:02  

0  

 Sulje  
Jeesuksen neuvoja meille vuorisaarnassa. 
 
"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi" Matt.7:1 
Tämä Herran sana on sanottu opetuslapsille. Puhuttuaan vuorisaarnassaan opetuslasten suhtautumisesta tähän maailmaan ja se 
rikkauteen, Jeesus antaa neuvoja omillensa, kuinka heidän tulee elää ja keskustella keskenänsä. 
Synnin takia uskovien välit ovat monesti riitaisat, Uskovien keskustelussa toinen toistensa kanssa on usein vikoilevaa mieltä, 
kateutta ennakkoluuloja ja väärää arvostelua. Tätä Herra panee meidät ajattelemaan kysyessään omiltansa." KUINKA NÄET 
RIKAN, JOKA ON VELJESI SILMÄSSÄ?" (Matt.7:3) Tässä on kyse veljien keskinäisistä väleistä. Niitä myrkyttää väärä 
tuomitseminen. Syyn tähän kiellettyyn veljien tuomitsemiseen Herra paljastaa lisäämällä kysymykseensä lauseen:"ETKÄ 
HUOMAA MALKAA OMASSA SILMÄSSÄSI." Samalla kun veljien virheet ja vähäpätöiset viat toista kovin ärsyttävät, hän ei 
huomaakaan sovelluttaa oikeaa arvostelun mittaa omiin suuriin synteihinsä ja vikoihinsa, TOISEN "RIKAN" HÄN KYLLÄ 
NÄKEE, MUTTA OMAA "MALKAANSA" (PÖLKKYÄNSÄ) HÄN EI NÄE EIKÄ TUOMITSE.(Matt.7:1-5) tämä on 
rakkaudettomuutta ja sydämettömyyttä. Jeesus on antanut ankaran nimen "SINÄ ULKOKULLATTU" sille joka puuhailee toisten 
vikojen parantamiseksi, mutta ei itse taistelekaan omia syntejään vastaan, vaan teeskentelee, ulkokultailee. Sellainen uskova ei 
enää itse elä armosta eikä jokapäiväisestä syntien anteeksiantamuksesta. Sen takia hänelle, ellei hän tee parannusta, kerran mitataan 
uskottomain osa. Ps: Annetaan Marko veljen tehdä työtä rauhassa. Joku viisaas on lausunut tälläiseen ajatuksen. Terävä 
huomiokyky on Jumalan kutsu esirukoukseen ei arvosteluun !!  
 VASTAA 
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 Ilmoita asiaton viesti 

Vastustakaa prkelett 

8.1.2013 20:14  

+1  

 Sulje  
"Ps: Annetaan Marko veljen tehdä työtä rauhassa. Joku viisaas on lausunut tälläiseen ajatuksen. Terävä huomiokyky on Jumalan 
kutsu esirukoukseen ei arvosteluun !!" 
 
JOS "veli" on valheenveli, kuten Selkomaa, yritämme mahdollisimman paljon vastustaa hänen väärää evenkeliumiaan, sillä hän vie 
ihmisiä kaidalta tieltä sinne helvetin lavealle, ihmeiden ja merkkien tielle, jossa ihminen käskee "jumalaa, kuin automaattia ja tämä 
"jumala" onkin saatana itse ja evankeliumi on "se toinen evankeliumi", josta Raamattu ankarasti varoittaa sitä ja valhesaarnaajia 
seuraamaan.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

Hyvässä seurassa 

9.1.2013 09:24  

0  

 Sulje  
Nyt on seulonnan aika, meitä uskovia seulotaan. Nisut ja akanat erottuvat ja pyhät pyhttyvät ja saastaiset menevät yhä pidemmälle 
saastutuksessaan. Julistuksessa voi olla 99 % oikeaa, mutta ai, ai se 1 % voi tuhota koko taikinan. Tarkkailkaa ajan merkkejä, mutta 
samalla on tärkeää pitää oma tontti kunnossa. Tontin kunnostaminen lähtee liikkeelle lukemalla Sanaa, viettämällä runsaasti aikaa 
Herran neuvotteluissa ja pyytämällä hengen silmien avautumista ja tarkkanäköisyyttä henkien erottamisen alueella. Meillä on 
kristityt yhteinen tehtävä pysyä lähellä Kristusta. Tartutaan oikein alttarin sarviin, eikä hellitetä. Siunattua vuoden jatkoa Jeesuksen 
seurassa.  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

EI VÄELLÄ ! 

9.1.2013 16:29  

0  

 Sulje  
nykyään saarnataan paranemista eikä parannusta, siinä on enemmän kuin muutaman kirjaimen ero, ja halpaa armoa eli 
'evankeliumia' ilman lakia...  
ei armahdusta arvosta muu kuin kuolemaantuomittu ja tiukasti pidetään kiinni tästä maailmasta ja sen herkuista, ja luullaan että 
Taivas saadaan vielä kaupanpäälle : l 
 
menestys ' teologiassa '(95%Totuutta, vain 5%rotanmyrkkyä, mutta se riittää) Jeesus on juoksupoika jota ihminen käskee mutta 
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ovatko ihmeet ja merkit silloin Jeesuksen tekemiä ?  
 
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 
Isäni tahdon. 
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
 
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 
 
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. 
USKO ON LUOTTAMUS SANAAN JA KUULIAISUUS SANALLE=KALLIO 
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se 
oli kalliolle perustettu. 
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. 
HIEKKA ON IHMISTEN MIELIPITEET JA IHMISPALJOUS 
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 
sortuminen oli suuri."  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

väärätsanat 

9.1.2013 16:57  

0  

 Sulje  
Osin samaa mieltä. 
hapan olkoon se kuinka pieni pala tahansa, otollisessa ympäristössä pilaa KOKO taikinan ! 
 
"pyytämällä hengen silmien avautumista"  
 
Ihan hyvä mutta Jumala vastaa tähän sinulle, jos kysyisit: 
Ostakaa silmä voidetta ! 
ja aina viisas Salomo sanoo: OSTA TOTUUTTA älä myy- 
 
eli tässä on sekä haluttu "tavara" että "raha" millä sen voi maksaa. 
 
Tässä on todella paljon harhaa sekä mielikuvaa, siitä mitä ja miksi ja missä, on henkien erottamis lahja. 
__________________________________ 
 
mitä siä arvelet: 
Ne sanat mitkä olen puhunut on henki ja elämä ?? 
 
Joh. 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat 
elämä.  
 
nyt miten on sinun aivoittelu tähän kohtaan eli, mitä Jeesus sanoo ja mitä se merkitsee, henkien erottamis "lahjan" tahi tapauksen 
kohdalla ?? 
________________________________ 
 
ja tässä sitten vähän nuhdetta, taas ja usein näitä älyttömiä lauseita: 
 
"Tartutaan oikein alttarin sarviin, eikä hellitetä." 
 
en jaksa edes miettiä mitä tarkoitat, joten valaise minua. 
MITÄ on tämä ? ja miksi ? 
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juuri tämän kaltaiset typeryydet, eli lauseet eli kehotukset, ovat perseestä ja tekevät ahrhaopit mahdollisiksi, sillä tämän kaltaista ei 
ole Jumala meille antanut, vaan otetaan yksi sanan paikka ja sitten pakotetaan se meille sopivaksi. 
 
eli mitä tarkoitat, selvitä perin pohjin Jumalan Sanasta, esimerkien kanssa ja kautta !  
 VASTAA 

  
  
  

  

 Ilmoita asiaton viesti 

TaivaanValtakunnassa 

9.1.2013 18:12  

0  

 Sulje  
>>>>>>>>>>>>>>>>>Nyt on seulonnan aika, meitä uskovia seulotaan. Nisut ja akanat erottuvat ja pyhät pyhttyvät ja saastaiset 
menevät yhä pidemmälle saastutuksessaan. Julistuksessa voi olla 99 % oikeaa, mutta ai, ai se 1 % voi tuhota koko taikinan. 
Tarkkailkaa ajan merkkejä, mutta samalla on tärkeää pitää oma tontti kunnossa. Tontin kunnostaminen lähtee liikkeelle lukemalla 
Sanaa, viettämällä runsaasti aikaa Herran neuvotteluissa ja pyytämällä hengen silmien avautumista ja tarkkanäköisyyttä henkien 
erottamisen alueella. Meillä on kristityt yhteinen tehtävä pysyä lähellä Kristusta. Tartutaan oikein alttarin sarviin, eikä hellitetä. 
Siunattua vuoden jatkoa Jeesuksen seurassa. <<<<<<<<<<<<<<< 
 
"...Meillä on kristityt yhteinen tehtävä pysyä lähellä Kristusta. ..." 
 
EN HALUA OLLA LÄHELLÄ . HALUAN OLLA SISÄLLÄ. KUN LAIVA LÄHTEE LAITURILLA LÄHELLÄ LAIVAA 
JÄÄVÄT RANNALLE. LAIVASSA OLIJAT LÄHTEVÄT LAIVAN MUKANA, JA PÄÄSEVÄT PERILLE MIKÄLI 
PYSYVÄT LAIVASSA LOPPUUN ASTI. 
 
"HÄNESSÄ" ...."KRISTUKSESSA"  
2.Kor."...Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut..." 
 
1.Kor."..Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja 
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,.." 
 
Ef."..Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu 
luvatun Pyhän Hengen sinetti, .." 
 
Joh."..että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma 
uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, 
niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä 
olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. .." 
 
1.Joh."..Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois 
hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan..."  
 
EI LÄHELLÄ VALTAKUNTAA ,VAAN SISÄLLÄ 
Kol."..kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on 
pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan..." 
 
Kol.". Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa .." (Kuoleet haudataan kasteessa ) 
 
Ef."..ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 
.......Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja 
profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi 
temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. .."  
 VASTAA 
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