
lauantai 12. huhtikuuta 2014 

'Son of God' -elokuvan arvostelu 2014  

Son of God (Jumalan Poika) on helmikuun lopussa 2014 julkaistu amerikkalainen raamattukertomus Jeesuksen 

elämästä. Elokuva mukailtiin kymmenen tunnin minisarjasta Bible (Raamattu), joka lähetettiin maaliskuussa 2013 

History Channel -kanavalla Yhdysvalloissa. Tässä elokuvan arvostelu kristillisen Kompassi-sivuston 

arvostelukykyisiltä kirjoittajilta, jotka näkevät elokuvassa monia raamatullisia epätarkkuuksia. Hollywood on 

jälleen tehnyt valheellisen viihdepläjäyksen Raamatusta. Arvostelun suomensi: Samuel Korhonen 

 

http://archive.constantcontact.com/fs193/1103404634488/archive/1116799881800.html 

 

http://www.compass.org/ 

 

------------------------------ 

 

Son of God Movie (Elokuva) 

 
Samat ihmiset, jotka tuottivat hirvittävän epätarkan tarinan The Bible, joka näkyi 10 tuntia viiden viikon 
aikana Historia-kanavalla ovat nyt julkaisseet VIELÄKIN virheellisemmän elokuvan. 
 
Roma Downey ja hänen miehensä Mark Burnett ovat tuottaneet elokuvan Son of God (Jumalan Poika), 
jossa näyttää olevan ainakin virhe minuutissa läpi koko elokuvan. 
 
He ovat avoimesti sanoneet, että raamatullinen tarkkuus oli heidän ensimmäinen prioriteettinsa, mikä 
tietysti saa sinut pohtimaan, mikä OLI heidän prioriteettinsa ja päämääränsä. 

 
Roma Downey--all Hollywood 

Downey'lla, joka on roomalaiskatolinen, on maisterin tutkinto spirituaalisessa psykologiassa. 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/son-of-god-elokuvan-arvostelu-2014.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_%28TV_miniseries%29
http://archive.constantcontact.com/fs193/1103404634488/archive/1116799881800.html
http://www.compass.org/
http://archive.constantcontact.com/fs011/1103404634488/archive/1103609533893.html
http://archive.constantcontact.com/fs011/1103404634488/archive/1103609533893.html
http://4.bp.blogspot.com/-YCzeMu3y_7I/U0kddv0eK4I/AAAAAAAAEvg/erUxR0hJGPs/s1600/son+of+god.png
http://2.bp.blogspot.com/-JvZqFhXjc-4/U0keFPBo-kI/AAAAAAAAEvo/OXAsSEkAjC8/s1600/roma+downey.png


 
Mark Burnett 

 
Burnett'illa on ollut hyvin menestyksellisiä TV- produktioita, kuten Survivor, The Apprentice, People's 
Choice Awards ym. 
 
Tein yhdeksän sivua muistiinpanoja koskien monia raamatullisia epätarkkuuksia katsoessani elokuvaa 
ensimmäisen (ja ainoan) kerran. Virheitä oli aina rei'istä Jeesuksen kämmenissä (ranteiden sijaan) 
sanojen lisäämiseen raamatulliseen kerrontaan... lisäten sanoja siihen, mitä Raamattu sanoo 
Jeesuksen sanoneen. 
 
Elokuvassa Son of God on niin monia epätarkkuuksia, että se panee kysymään, ”pitäisikö sitä edes 
katsoa?” tietäessään, että oikein tai väärin, niin kuvat poltetaan sinun mieleesi ikiajoiksi. 
 
Esimerkiksi elokuvassa Jeesus tunkee kutsumatta Pietarin veneeseen Gennesaretinjärven ulapalla 
(joka ei mitenkään muistuta todellista Gennesaretinjärveä). 

 

 
Joel Osteen ja Rick Warren ovat  

SUURIA elokuvan  

Son of God mainostajia 

 

Sitten Hän käskee Pietarin heittää verkkonsa veteen uudelleen. Sitten Jeesus hämmentää kädellään 
vettä ja kalat täyttävät Pietarin verkon. Sitten Jeesus käskee Pietaria seuraamaan Häntä ”maailman 
muuttamiseksi.” 
 
No niin, tuo EI varmasti ole se, mitä tapahtui. Jeesus kutsui Pietarin ja Andreaksen yhdessä tulemaan 
opetuslapsiksi. Molemmat olivat lopettaneet kalastamisen ja olivat taas rannalla korjaamassa verkkoja 
(Mt. 4:18-20, Lk. 5:1-11). 
 
Eikä Hän koskaan sanonut Pietarille, ”Minä olen tullut muuttamaan maailman.”  
 
Toinen esimerkki on, että Raamattu sanoo Jeesuksen nousseen hitaasti taivaaseen Öljymäeltä kaikkien 
katsellessa ja sanoo myös Hänen palaavan samalla tavalla.  
 
Mutta elokuvassa Jeesus ammutaan taivaalle kuin pulloraketti. Palaako Hän samalla tavalla? 

http://1.bp.blogspot.com/-5aSyO7E98tI/U0keab-UzwI/AAAAAAAAEvw/JNl5C7BsNa4/s1600/Mark+Burnett.png
http://2.bp.blogspot.com/-Zvq5Cih2qic/U0kfggHTgDI/AAAAAAAAEv4/ZN-oYwcl_Qc/s1600/Joel+Osteen.png


 
Tuottajat turvautuivat myynninedistämiskikkoihin, kuten tässä –  

julkaisemalla uudelleen kuvan Saatanasta, joka selvästi  

näyttää presidentti Obamalta –  

sitten kuitenkaan käyttämättä hahmoa elokuvassa.  

 
Elokuvaan tarkoituksellisesti ympätty katolisuus ei ole pulmakysymys. Hei, he sijoittavat rahansa filmin 
tekemiseen, jotta voivat hallita. Näytti kuin he olisivat panneet Marian, jota Downey näytteli, melkein 
jokaiseen kohtaukseen. 
 
Ilmeisesti he uskoivat, että muutokset tekisivät elokuvan paremmaksi … että taru olisi totuutta parempi. 
Ja he lisäsivät ja vähentelivät Raamatun totuutta, kirjaimellisesti, läpi koko filmin. 
 
Siinä on sadoittain muutettuja tai vaihdettuja asioita, jotka vesittävät tai antavat väärän vaikutelman 
kohtauksesta. 
 
Muutokset eivät kuitenkaan olleet vain epäraamatullisia lisäyksiä, vaan myös merkittäviä poistamisia. 
Syntiä ja katumusta ei mainittu lainkaan, vaikka se on koko syy, että Jeesus antoi henkensä. 
 
Mikä kaikkein pahinta, vain tyhjiä lupauksia (lip service) annetaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. 
Worst of all, only lip service is given to Jesus' resurrection. 

"Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös 
teidän uskonne;" 1. Kor. 15:14 

Se on ISO laiminlyönti! 
 
Vähään aikaan ei ole ollut kunnollista protestanttien valvomaa teattereille tehtyä elokuvaa. Jos joku saa 
varat tehdäkseen sen oikein ja pitää kiinni Raamatun totuudesta, se todennäköisesti on hyödyksi 
maailmassa, joka on nääntymässä Raamatun totuuden nälkään. 

 

 
Campus Crusade'n Jeesus-elokuva filmattiin Israelissa. 

 

PARAS ja TARKIN elokuva Raamatusta, mitä koskaan on tuotettu, 

http://2.bp.blogspot.com/-tT9bOPDKZcw/U0kgoGJN6bI/AAAAAAAAEwA/rm_m3Z3PPvI/s1600/Saatana+ja+Barack+Obama.png
http://1.bp.blogspot.com/-fQNOBn1uc_U/U0kmXAL0a-I/AAAAAAAAEwQ/0Bqm_bjMILg/s1600/Jeesus+ja+Pietari.png


oli Campus Crusaden 1970-luvun lopulla tekemä elokuva ”Jeesus”. 
 

Se filmattiin Israelissa ja he käyttivät käsikirjoituksena AINOASTAAN 
Luukkaan evankeliumia ja ainoat Jeesuksen puhumat sanat olivat 
tarkat sanat Raamatusta. 
 

Joten mitä tahansa katselet, minkä tahansa kohtauksen näet, niin 
sitä on käsitelty raamatullisella koskemattomuudella. 
 

Voit katsoa sen verkosta ilmaiseksi tästä 

tai  
ostaa sen 5 dollarilla tästä. 

 

Lähettänyt Olli-R klo 14.59 

 

http://jesusfilmmedia.org/video/1_529-jf-0-0
http://www.jesusfilmstore.com/JESUS-North-American/productinfo/ZDVD-JF-NA/
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/son-of-god-elokuvan-arvostelu-2014.html
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