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Kokosivun mainos The Epoch Times -lehden ilmaisjakelunumerossa

pisti silmääni. Sivun yläpuoliskon täytti nimi Shen Yun ja kaunis

kiinalainen tanssija hyppynsä puolivälissä.  Teksti sivun alaosassa

sanoi: "Kiina ennen kommunismia." Se jatkui salaperäisesti:

Kiinaa kutsuttiin kerran "Jumalallisten Maaksi". Oli aika, jolloin jumalalliset olennot kävelivät maan 

päällä jättäen jälkeensä viisautta, joka synnytti kaikkea aina lääketieteellisistä innovaatioista 

oopperaan, tanssiin, arkkitehtuuriin ja jopa taistelulajeihin… Upea kulttuuri kukoisti Kiinassa 5000 

vuoden ajan. .
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Nähtyäni tämän ja ylimääräisen mainostekstin, olin jonkin verran epäilevä. Ottaen huomioon Kiinan

kommunistisen puolueen soluttautumisen kaikkiin Amerikan elämän kerroksiin, tämä vaikutti aivan 

liian sopivalta. "Jumalallinen kulttuuri –- kadonnut. Pimeys leviää Kiinasta. Toivo ja uudistuminen." 

Oliko tämä keino esitellä Kiinan pehmeä ja halattava puoli vastustamaan sitä, mitä monet meistä 

pitävät uhkana demokratiallemme?

Ehkä ei. Shen Yun on ilmeisesti Falun Dafa'n virallinen liike, jonka saatamme tuntea paremmin 

nimellä Falun Gong, toisinajattelevana, ei-kristittynä kiinalaisena ryhmänä, jota kommunistinen 

puolue (CCP) on vainonnut, koska se ei ole noudattanut puolueen linjaa.  Shen Yun tarkoittaa 

"jumalallinen armo". Falun Gongin ja tämän tanssiryhmän inspiraatio näyttää olevan buddhalainen 

ja taolalainen hengellisyys, joka on kadonnut kommunismin tyrannian alla.

Koska Kiinassa voidaan nähdä kerros kerroksen päällä syvälle juurtunut juonittelu, niin se, mitä 

näemme pinnalla, voi olla vaaratonta, tai sitten ei. Minulla ei ole tietoa siitä, että Shen Yun'illa olisi 

minkäänlaisia siteitä CCP:hen. Toivottavasti ei. Kuitenkin, vaikka tämä teatteriryhmä ei olekaan 

saastunut Amerikan valloittamista haluavien kiinalaisten ovelista juonitteluista, sen takana on 

syvempi, pimeämpi voima.

Tämän ymmärtämiseksi meidän on tarkasteltava uudelleen em. mainostekstiä:

Oli aika, jolloin jumalalliset olennot kävelivät maan päällä jättäen jälkeensä viisautta, joka 

synnytti kaikkea...

Tämän nähdessäni tuli heti mieleen kaksi hengellistä kapinaa Jumalaa vastaan, joista olen 

kirjoittanut laajasti. Ensimmäinen oli Jumalan poikien (bene Elohim) lankeemus, jonka näemme 

kohdassa 1.Moos. 6:1-4. Toinen tapahtuu Baabelin tornin fiaskon jälkeen luvussa 1. Moos. 11, kun 

Jumala asetti jumalalliset poikansa niiden kansojen yli, joiksi Hän oli hajottanut ihmiskunnan. Kaikki

nämä mahtavat ruhtinaat taivaallisissa päättivät sittemmin vastustaa Jumalaa asettautuen jumaliksi

heille itsekullekin määrättyjen kansakuntien yli (5.Moos. 32:8 – ESV).

Tämä toinen kapina tarjoaa pohjan tälle kuvaukselle, jonka Shen Yun meille antaa. Jos tunnet 

pseudoepigrafisen 1. Eenokin kirjan, niin tiedät, että se laajentaa näitä demonisia kapinoita. 

https://www.shenyun.com/


(Pseudoepigrafinen kirja on sellainen kirja, joka käyttää kuuluisan henkilön nimeä kirjoittajanaan, 

mutta ei itse asiassa ole hänen kirjoittamansa. Näin ollen 1. Eenokin kirja ei ollut Raamatun 

Eenokin kirjoittama, jonka tunnemme jakeesta 1.Moos. 5:24, eli ensimmäinen temmattu ihminen. 

Se kirjoitettiin joskus noin 500 vuoden aikana toisen temppelin kaudella Malakian kirjan ja silloisen 

temppelin vuonna 70 jKr. tapahtuneen tuhon välisenä aikana.)

Se, mitä tämä mainosteksti hahmottelee, on itse asiassa eräs totuuden muoto. Hengelliset kapinat 

Jumalaa vastaan toivat esiin em. jumalalliset olennot. Kuten 1. Eenokinkirja meille kertoo, he 

antoivat ihmiskunnalle monia taivaan salaisuuksia juuri kuten teksti sanoo:

...aina lääketieteellisistä innovaatioista oopperaan, tanssiin, arkkitehtuuriin ja jopa 

taistelulajeihin…

Tämä ei ollut epäitsekästä näiden jumalallisten kapinallisten puolelta. He myös antoivat ihmisille 

keinot sotia ja harrastaa kiellettyä rakkautta. Heidän tarkoituksensa ei ollut rikastuttaa ihmiskuntaa,

vaan pikemminkin pervertoida ja tuhota se. Se, mitä he antoivat ihmisille, oli hyvän ja pahan tiedon

puun salattua viisautta (1.Moos. 2:17). Mitä Jumala varoitti tapahtuvan, jos Aadam ja Eeva söisivät 

tuosta puusta? ”Pitää sinun kuolemalla kuoleman.” Shen Yun'in korottamat jumalalliset olennot 

halusivat tuhota sen, minkä Jumala oli tehnyt hyväksi. Niiden tarkoitus oli joko tehdä ihmisistä 

täysin turmeltuneita, tappaa ihmiskunta tai muuttaa geneettinen rakenteemme niin, että ihminen ei 

enää ollut täysin ihminen.

Shen Yun-produktion lopputulos on, että riippumatta siitä, liittyykö se salaisesti CCP:hen, tai ei, niin

on olemassa muinaisempi agenda: Se on ihmisten johdattaminen pois yhdestä tosi Jumalasta 

korottamalla muita jumalia.

Mutta mitä Raamattu sanoo tästä? Katsotaanpa muutamia jakeita. Ajattelepa ensin, mitä Jes. 

40:18-20 ilmaisee:

Keneenkä siis te vertaatte Jumalan, ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Jumalankuvanko?

Sen valaa valaja, ja kultaseppä kullalla päällystää, sepittää sille hopeaketjut. Kenellä ei ole 



varaa sellaiseen antimeen, se valitsee puun, joka ei lahoa, hakee taitavan tekijän 

pystyttämään jumalankuvan, joka ei horju. 

Epäjumalat tehdään hengellisille kapinallisille. Mutta Jumala osoittaa, että ne ovat hyödyttömiä.

Jes. 40:21-23 jatkaa vertailua:

Ettekö te tiedä, ettekö kuule, eikö teille ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan 

perustuksista vaaria ottaneet? Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat 

sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi. 

Hän tekee ruhtinaat olemattomiksi, saattaa maan tuomarit tyhjän veroisiksi.

Jahve loi taivaat ja maan. Hän on kaiken olemassaolevan arkkitehti ja rakentaja. Ne, jotka 

vastustavat Häntä, olivatpa hengellisen valtakunnan jumalallisia ruhtinaita, tai kuninkaita maan 

päällä, ei ole mitään valtaa ja he tulevat tyhjän veroisiksi.

Profeetta ylistää taivaan Mahtavaa jakeessa Jes. 40:28:

Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei 

hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. 

Häntä meidän tulee palvoa, ei siksi, että Hän olisi yrittänyt lahjoa ihmiskuntaa, tai kosiskella sen 

suosiota. Ei, se johtuu siitä, että Hän on kaikkien näiden valtateeskentelijöiden yläpuolella ja Hän 

on arvollinen.

Pitäisikö ihmisen ylistää muita jumalia millään tavalla? Ehdottomasti ei! Vain Jumalassa yksin ja 

Hänen kauttansa meillä on elämä. Jes. 40:31 rohkaisee meitä:



 … mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin 

kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. 

Mitä meidän pitäisi tehdä näinä pimeinä päivinä, kun Saatana ja taivaan kapinallinen joukko 

taistelevat ihmisten sieluista?

Odota Herraa. Kun teemme sen, Hän uudistaa meidät ja varustaa niin, että selviämme, kunnes 

Hän tuo meidät kotiin.

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien 

artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden 

kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen 

ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen 

sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan 

kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi 

näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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