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Yhteenveto kristinuskon romahduksesta 2000-luvulla – varsinkin karismaattinen eksytys 
jyllää nykyisin 

Tässä Roger Oakland'ilta oikein hyvä kommentaari raamatullisen kristinuskon romahduksesta varsinkin 2000-
luvulla, kun klassinen kristillisyys on kokenut muodonmuutoksen maailmalla ja näin tilalle on tullut toinen Jeesus
ja toinen evankeliumi viettelevien henkien toimesta. Tämä kaikki suuntaa kohti Antikristuksen 
maailmanuskontoa, joka palvoo New Age'n universaalia Jeesusta eli ns. kosmista Kristusta. Suuren luopumuksen 
keskellä elää kuitenkin vielä piskuinen tosikristittyjen lauma, jotka uskovat Raamatun profetioihin, tarkkaavat 
aikaansa ja odottavat Vapahtajan takaisintuloa noutamaan heidät yläilmoihin ja Karitsan häihin. Tämän aiheellisen
kommentaarin suomensi: Samuel Korhonen

Huom. lopussa kommentaarin jälkeen pari varoittavaa ja ajankohtaista linkkiä koskien nykyistä 
karismaattista eksytystä Suomessa ja maailmalla.
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Vuosituhannen vaihteesta maailma on saanut todistaa varsinaista raamatullisen kristinuskon 
romahdusta. Vaikka monet sanovat, että kristikunta on kokemassa suurta herätystä ja jopa ”uutta 
uskonpuhdistusta”, niin tämä kommentaari todistaa kristinuskon kuolemaa osoittamalla, että olemme 
kokemassa uuden ajan historian suurinta luopumusta. 

Yhdellä sanalla, kysymyksessä on kristinuskon uudelleenmääritteleminen. Kymmenet pastorit ovat 
päättäneet luopua Raamatusta postmodernismin hyväksi (s.o. minkä he näkevät edistyksellisenä ja 
kulttuurillisesti relevanttina). Ei ole muuta tapaa kuvailla tapahtunutta. Ne, jotka rakastavat Jumalaa ja 
uskovat, että Raamattu on Hänen Sanansa, eivät voi uskoa, mitä on tapahtunut. Valo on muuttunut 
pimeydeksi. Se, minkä kerran uskottiin olevan totta, on nyt julistettu valheeksi. Ne, jotka kerran sanoivat
olevansa Jeesuksen ja Raamatun seuraajia, seuraavat nyt ihmisiä ja heidän filosofioitaan. 

Sen sijaan, että tarjoaisivat maailmalle Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, pastorit ja Raamatun 
opettajat ovat hylkäämässä Raamatun voidakseen syleillä maailmaa. He etsivät keinoja markkinoida 
jotakin, jota kutsuvat kristinuskoksi, sisällyttämällä siihen aistillisia temppuja, joiden oletetaan 
houkuttelevan suuria joukkoja. Virsikirjat heitetään ulos seurakunnista ja kirkkojen penkeistä. Penkit on 
korvattu pehmeämmillä teatterituoleilla, joissa on luottokorttipäätteet. Tuntea olonsa mukavaksi 
kirkossa on normi. Älä mainitse syntiä, tai että Jeesus vuodatti verensä ristillä, koska se olisi 
loukkaavaa. 

Sitten voisimme kysyä: Mitä tapahtui Raamatun Jumalalle, joka Genesiksen mukaan loi kaiken? Milloin 
luomisesta tuli uskonnollinen babylonialainen myytti ja evoluutioteoriasta tiede, joka todistaa, että 
räjähdys plus aika ja sattuma on kaava kaiken elämän alkamiselle? 

Entä New Age -liikkeen soluttautuminen evankelikaalisiin seurakuntiin? Onko meistä tehty hinduja ja 
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nyt luulemme, että jooga on kristillinen harjoitus? Entä Jeesuksen lähelle pääseminen mantroja 
hokemalla, ”keskittäminen” tai itämaisten mystisten kontemplatiivisten rukousten harjoittaminen, joka 
lähettää meidät Nirvanaan? Ovatko kristityt menettäneet järkensä ja joutuneet demonien viettelemiksi? 

Entä Raamatun ulkopuolisten kokemusten invaasio? Esimerkiksi juopua ”hengestä”, tai haukkua kuin 
koira johtuen ”siirrettävästä voitelusta”? Missä tuollainen käyttäytyminen löytyy Raamatussa? 
Valmistetaanko kristittyjä suureen herätykseen, vai vietteleekö heitä toinen henki? 

Sitten on suuntaus, joka käsittää ”ekumeenisen hulluuden”. He sanovat, että sana protestantti on 
aikansa elänyt, eikä sillä ole mitään merkitystä tämän päivän seurakunnalle. Seurakunnan johtajat 
väittävät, ettei ole mitään eroa helluntailaisen Jeesuksen ja eukaristisen Kristuksen välillä, jota 
kumarretaan ja palvotaan roomalaiskatolisessa öylättirasiassa (monstrance). Eli monille tänä päivänä 
Jeesus ei ole muuta kuin kosminen Kristus, joka näkee kaiken yhtenä ja yhden kaikkena. Tämä 
”Jeesus” on New Age'n universaalinen Jeesus. Ellet usko tähän oman mielikuvituksesi luomaan 
”kosmiseen Kristukseen,” sinut usein tuomitaan hereetikoksi tai ainakin vanhanaikaiseksi. 

Sitten tielle ekumeeniseen yhteyteen on sijoitettu karismaattinen silta. Se tarjoaa yhteyden kuilun yli, 
joka kerran erotti roomalaiskatolisia ja eronneita veljiä. Jotkut vaativat toista helluntaita, väittäen, että 
maailma kääntyy Kristukseen ja perustaa Jumalan valtakunnan tänne maan päälle ilman Kuninkaan 
läsnäoloa. 

Edelleen, Israelilla ei enää ole tärkeää asemaa Raamatussa. Juutalaiset ovat ongelma uudelle 
esiintulevalle seurakunnalle. Korvausteologia on ohittanut Raamatun Israelin ja korvannut Jumalan 
valitun kansan seurakunnalla, joka on perustamassa Jumalan valtakuntaa tänne maan päälle. Toisin 
sanoen, kristinusko on uudistettu ja niitä, jotka eivät hyväksy sitä, pidetään kouluttamattomina ääliöinä 
ja esteinä maailmanrauhalle. 

Raamatunprofetia ja varoitukset luopumuksesta on totaalisesti siirretty museoon. Maailmanuskonto 
rauhan vuoksi on tekeillä ja paavi on mies, joka tekee sen ympäristöön vedoten. Postmoderni 
ajattelutapa on kaapannut raamatullisen kristinuskon ja tehnyt Jumalasta heidän oman 
mielikuvituksensa jumalan. Jumalan Sana on alennettu myytiksi. 

Tai oletko huomannut seurakuntakasvun korostuksen, joka on vallannut maailman? Päämäärätietoiset 
megaseurakunnat, jotka markkinoivat hauskanpitoa ja viihdettä, kasvavat eksponentiaalisesti. 
Seurakunnat, jotka painottavat Raamattua ja pelastusta yksin Jeesuksessa Kristuksessa, ovat 
kuolemassa ja matkalla ulos. Isot isonevat ja pienet pienenevät. Näyttää siltä, että Raamattuun uskova 
kristikunta on sukupuuttoon kuolemisen partaalla. [Todellakin Jeesus oli oikeassa 
takaisintulemuksensa olosuhteista sanoessaan Luuk. 18:8 kohdassa näin: "Kuitenkin, kun Ihmisen 
Poika tulee, löytäneekö hän (oikeaa) uskoa maan päältä?", "Nokialainen" huom.]

Lopuksi tähän kristinuskon romahdukseen liittyen pari linkkiä 
karismaattisesta eksytyksestä ajassamme.

Lighthouse Trails'in minikirja karismaattisesta eksytyksestä 25.7.2016 -- Tunnusteot & ihmeet! Viisi asiaa 
ajateltavaksi (Suomentanut: Samuel Korhonen): 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Signs__Wonders_suom.pdf

Jos joku epäilee Patrick Tiaisen harhaoppisuutta, niin tässä linkki TV7:n ohjelmaan, jossa hän hyvin selkeästi 
opettaa ns. Kenosis-harhaoppia: 

http://www.tv7.fi/vod/player/47693/

Lähettänyt Olli-R klo 16.16
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