Hengellisen elämän lähihistoriaa!
Uskon suhteen on lähihistorian aikana tapahtunut perustavaa laatua oleva
muutos! Uskostamme on ilmeisesti tullut humanistista uskontoa!

Sanotaan, että voidakseen rakentaa tulevaisuutta tulee tuntea myös menneisyys!
Hengellisestä elämästämme löytyy myös historia, josta on syytä olla selvillä!
- Onko uskoomme kaikessa hiljaisuudessa ujutettu humanistinen oppi.
Mitä on humanismi? - Se on uskontoa, jossa ihminen on asettunut Jumalan yläpuolelle!
Meillä on menneinä vuosikymmeninä ollut melko voimakasta ”hengellistä” toimintaa, jota
on markkinoitu ”herätyksenä.” Se voi ollakin humanistiseen pakettiin verhoiltua eksytystä.
On tosin muutamia, jotka ovat nähneetkin sen eksytyksenä.
Tähän liittyvää mennyttä historiaa tahdon nyt tässä tuoda julki!

Selvitetään asiaa:
1. Mikä on oikea terve Jumalanpalvelusmuoto?
- Kun Jeesus kutsui opetuslapsia itselleen, Hän kutsui heitä aina sanoen:

Tule ja seuraa minua. - Ota ristisi ja seuraa minua! Järjestys oli ja pitäisi aina olla: - Jeesus menee aina edellä ja opetuslapset perässä!
Jos Jeesusta kunnioitetaan, niin Hän kulkee aina meidän edellämme joka paikassa!
Hän ohjaa meitä sitten Pyhän Hengen kautta! Puhujat ja seurakuntalaiset tulevat perässä. Hän näyttää suunnan, sekä mitä tehdään! Näin on tapahtunut viime vuosikymmeniin
asti. Puhujat joita kokouksissa oli olivat Raamatun Sanaan hyvin perehtyneitä. He käyttäytyivät nöyrästi ja antoivat Jumalalle ensimmäisen sijan ja kunnian.
- Tämä on lähtökohtana asiaa tutkittaessa!

2. Mitä nykyinen jumalanpalvelusmuoto on?
Juutalaiset alkoivat heti rakentaa kultaista vasikkaa, kun Mooses vetäytyi Siinain vuorelle
saamaan laintauluja! Jumala vaihdettiin heti kultaiseen vasikkaan!
Taitaa olla meillä sama. Jumala voi olla vähän aikaa hiljaa, ehkä joskus tahallaankin. Pian
aletaan etsiä toista meille paremmin sopivaa jumalaa, jota me voisimme palvella.
Meidän ajallemme ominaisia ovat ilmeisiä ideajumalanpalvelukset.
Kysymyksiä: - Onko järjestystä josta edellä puhuttiin muutettu? Onko siirrytty humanismin aikakauteen, jossa ihminen on asettanut itsensä Jumalan yläpuolelle. Ovatko puhujat
ideoineen astuneet lipunkantajina eturivistöön ja Jeesus seuraa taaempana.
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Voi sanoa sääntönä, hengellisistä kokouksista:
- Jumala löytyy siitä persoonasta, joka kulkee joukon ensimmäisenä!
Lainaan osan kirjoitustani otsikosta: www.einoniemi.fi/Eri uskontoja / Humanismi on uskonto.

Humanismi on uskonto!
Hengelliset vapaitten suuntien johtajat ovat lähteneet tälle humanismin tielle jo vuosikymmeniä sitten. Siinä he ovat tehneet suuren vahingon.
He ovat ottaneet Raamatun Sanan haltuunsa ja muokanneet sitä mieleisekseen, hävittäen terveen Sanan opetuksen ja hylänneet sen. He ovat lähteneet täysillä humanismin
tielle: - He ovat tienneet itse mikä on hyvää oikeata ja sopivaa! He ovat määritelleet, mikä on oikein ja mikä väärin. He ovat määritelleet asioita jopa niin että: - ”Pieni petos” ei
ole paha, jos se lisää kävijämääriä kokouksissa ja saadaan ihmisiä sanan kuuloon.
He ovat ottaneet käyttöön myös Raamatun vastaisia käytäntöjä: - He ovat määritelleet
uskoontulonkin niin, että kun ihmiset tulevat kokouksissa joukkona esiin tai nostavat
kättä, niin he tulevat uskoon. Näin ihmiset saadaan kevyesti mukaan. (Myös ylistämällä
voidaan ohittaa parannuksenteko)

Enää ei julisteta Sanaa, joka herättäisi terveen synnintunnon ja joka johtaisi edelleen
terveeseen uudestisyntymiseen. Raamatun mukaan uskoon tullaan vieläkin tekemällä
parannus ja ottamalla Jeesus vastaan sydämeen. Sellaisista asioista ei enää puhuta.
Jeesuksen verinen risti on historiaa. Se on liian prutaalia. Syntikysymystä ei enää ole.
Kaikki on muuttunut - tai muutettu! Jeesus on vedetty mukaan humanistiseen kristillisyyteen! - Sen mukaan Hän on kiinnostunut vain oikeudesta ja hyvinvoinnista? Ei synnistä ja
vanhurskaudesta. - Jeesuksesta on tehty humanismin sanansaattaja ja ensimmäinen humanisti. Todellisuudessa Jeesus on kaukana humanismin ihmismieltä myötäilevästä sanomasta! Jeesuksen sanoma oli täysin humanisminvastainen ja niin radikaalia, etteivät ihmiset kestäneet sitä kuulla. Siksi hänet naulittiin ristillekin!
Humanismi on kulttuuriimme jo niin pesiytynyt, että monet luulevat sen olevan kristinuskoa. Monet asiat ovat ”kristinuskon kaapuun pukeutunutta humanismia.” Hommat on hoidettu yksinkertaisella tavalla - kieltämällä totuus! Se on kuitenkin itsemme
pettämistä.
Vaikka kuinka pukisimme asiat humanismin kaapuun, niin totuus sieltä joku päivä tulee
esiin! Niitä asioita me ihmiset emme pysty hautaamaan, emmekä hävittämään. Ne alkavat nousta kuin korkki pintaan! - Emme me pysty Jumalan kanssa sotimaan. Miten luotu
voi sotia Luojaansa vastaan?
Puhujilla on monia hienoja toimintaideoita. Niitä ovat parantamisidea, kaatoidea, ylistämisidea, nauruidea, hampaiden paikkausidea, tanssimisidea, esiintymisidea, musiikkiideat savuineen. Viimeisin idea on koomikot. He esiintyvät hyvin taitavasti. Heillä on sana
ja artikulointi hyvin hallussa.
Palvonta tänään: - Ennen oli pylväitä, patsaita ja vasikoita joita palvottiin. - Ketä nyt palvotaan? - Suuria ja pieniä saarnaajia!
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Hiipiikö humanismi hiljaisuudessa:
Joka tapauksessa 1970 luvulla tuli Jumalanpalveluksiin ensimmäiset puhujat, jotka olivat
kehittäneet jonkun oman idean. Niiden avulla he saivat asemaa ja kuuluisuutta.

Ensimmäisiä ideoita oli?
1. Kaataminen, jonka he väittivät olevan pyhän hengen vaikuttamaa!
2. Parannettiin sairaita!
1970 luvun lopulla alkoivat mielestäni eksytysten tuulet vyöryä maahamme!
Nämä kaatamis– ja parantamisideat eivät todellisuudessa ole alkuperältään suomalaisia,
vaikka niin väitettiin. Se esitettiin ”uutena Hengen vuodatuksena.”
Meillä on ystäviä Austraaliassa. He kävivät meillä juuri niinä aikoina, kun se teki tuloaan
tänne Suomeen ja sitä voimakkaasti markkinoitiin uutena ”hengen vuodatuksena”
He kertoivat silloin, että näitä kaatamisia ja parantamisia oli esiintynyt Austraaliassa jo
monta vuotta. He kertoivat, että sen alkuperäiset kehittäjät ovat Austraalialaisia poppamiehiä. Tätä taustaa vasten ymmärtää myös sen, kun myöhemmissä eksytyksissä esiintyi
kaikenlaista tahdotonta vääntelehtimistä, karjumista, röhkimistä ym.
Sitä myytiin meille ”uutena Hengen vuodatuksena,” vaikka se ei sitä ollutkaan!
Austraaliasta Yli-Vainio kävi sen hakemassa 1977. - Sen kaikki tunnustavat!

Kaatamisesta vielä:
Kaikki pitäisi perustua Raamatun Sanaan. Ei sieltä löydy mitään, joka vahvistaisi sen laatuista kaatamista kuin se ilmeni. Se oli Raamatun Sanan vastaista humanistisen ihmisen
keksintöä! Suuri osa kaadetuista oli sitä mieltä, että se oli kaatamista, tuuppimista nurin!
Olin itsekin joskus rukousjonossa Pohjanmaalla. Rukoilijan sormet tuntuivat menevät otsasta läpi, kun en kaatunut. Kaataja seurasi vielä perässänikin monta askelta käsi pitkällä
pyrkien kaatamaan minut! En kaatunut.

Parantamisesta vielä:
Kuulijat parannettiin siten, että parantaja käski kuulijoiden panemaan käden sairaan paikan päälle! Saarnaaja sitten rukoili ja käski sairauden poistua! Kaikille luvattiin paranemista! - En nähnyt niissä kokouksissa mitään todellista paranemista. Jumalan käskemisoppi oli tässä jo käytössä!
Ellei pyörätuolipotilas rukoiltaessa parantunut hänet syyllistettiin. Sanottiin, että sinulla on
esteenä jokin synti, joka estää paranemisen! - Se oli rankkaa sairaan syyllistämistä! - Parannettiin vain hyviä uskovia. - Jeesus paransi ensin syntisen, jotka tulivat sen jälkeen usein
uskoon!
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Uskoon tulosta vielä:
Aikaisemmin tultiin uskoon parannuksenteon kautta. Tämän ”herätyksen” aikana käytäntö muuttui: - Uskoon tultiin käsiä nostamalla tai tulemalla kokouksissa joukolla eteen.
Eteen tulleet laskettiin aina uskoon tulleiksi. Jotkut tulivat jatkuvasti (kerran viikossa) uskoon tullessaan aina esille. Uskoon tulleita saatiin näin ilmoittaa aina suuret määrät!

Luetteloa eksytysten eri muodoista
joita on tullut ensivaiheen jälkeen:
1. ”Nauruherätys” tuli heti kaatoherätyksen jälkeen.
Siinä herätyksessä ihmiset nauroivat kuollakseen. He nauroivat aivan hillittömästi ja vääntelehtivät lattialla. Jotkut pyörtyivätkin. Joku makasi selällään lattialla ja hakaten käsiään
tuntikausia. Joku murisi kuin karhu, joku karjui kuin leijona, joku örisi, joku röhki kuin sika
jne. Monet eivät tuntikausiin kyenneet nousemaan ylös lattialta. Mitä tämä kaikki oli?
Sitä pidettiin Pyhän Hengen vaikuttamana ”pyhänä nauruna.”
Kaikissa seurakunnissa naurettiin antaumuksella. Kaikki eivät siihen osallistuneet.
Olen miettinyt ja tutkinut tätä asiaa. Eräs huomion arvoinen kysymys on noussut eteeni:
- Mille asialle silloin oikein naurettiin. Sellaisella nauramisella täytyy jo olla jokin syy. Ei
ihminen pysty nauramaan tyhjälle. Kyllä täytyy olla jokin syy nauramiselle!
Esiin on noussut yllättävä näkemys! Asia onkin ehkä aivan toisin kuin sitä on esitetty.
Naurettiinko siinä Jumalalle. Järjestikö pimeyden henkivallat naurujuhlat Jumalaa pilkatakseen. Kun kaatamis – ja parantamisherätys meni niin hienosti läpi.
Jos minua julkisuudessa yleisesti naurettaisiin minun tekemisistäni, niin se olisi minusta
pahinta, mitä minulle voitaisiin tehdä. Ilkeät pahat puheet eivät olisi sen rinnalla mitään.
- Miltä se tuntuikaan maailmankaikkeuden Jumalasta.
Saatana itse on jo tuomittu ja sen naurut on kohta naurettu. Se voi vaan odottaa tuomionsa toimeenpanoa. Tietenkin se tekee kaikkensa oman tuomiopäivänsä siirtämiseksi.
- Jotkut yksittäiset uskovat ovat tehneet tästä asiasta parannusta!

2. Jumalan käskemisoppi.
Seuraavana tuli sellainen opetus, että Jumalaa voidaan käskeä tekemään mitä tahansa.
Tämä oli humanistien aikaa!
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3. Ajettiin ihmisistä henkiä ulos.
Ihmistä alkoi löytymään kaikenlaisia henkiä. Erityisesti on mieleeni jäänyt jääkaappihenki,
joka oli niissä, jotka olivat hiukan pyöreitä.
Jotkut varmaan todella sairastuivat, kun heistä jatkuvasti ajettiin henkiä ulos.

4. Hampaita paikattiin
Ei Jumala varmaankaan ketään käskenyt hampaita paikkaamaan. Se oli humanistien oma
idea. Siinä asiassa esiintyi ongelmia jumalallakin, kun Hän ”ei tiennyt,” että amalgaami oli
myrkyllistä. Kaikki paikattiin silloin amalgaamilla. Myöhemmin ne amalgaamipaikat jouduttiinkin poistamaan. Paikat porattiin pois ja paikka-aine muutettiin terveellisemmäksi.
Amerikassa tuli kultapaikkoja. Niissä samoissa tilaisuuksissa oli satanut myös kultahippuja.
Joku oli analysoinut niiden materiaalin. Hiput olivat olleet arvotonta kullattua muovia!
Väitän , että jos Jumala olisi ne paikannut, niin se paikka-aine olisi ollut aitoa hammasta!

5. Tanssi ja lippujen heilutus
6. Nuorison musiikki.
En usko, että Jeesus on mukana asettelemassa savupatruunoita. Niillä ilmeisesti haetaan
tilaisuuteen Pyhän Hengen tulta. Jos ei ole tulta, niin on ainakin savua! Minusta siinäkin
asiassa edetään humanismin ehdoilla!

7. Ylistysoppi on nyt viimeisimpiä.
Se olisi hieno systeemi, jos se vielä toimisi! - Ylistämällä hoidetaan kaikki asiat! Parannustakaan ei enää tarvitse tehdä, kun siirrytään heti ylistämään ja kiittämään Jumalaa kaikesta.
- Jumala ei huomaakaan, kun sujuvasti siirrytään ylistysjoukkoihin parannusta tekemättä.
Uudestisyntyminen tosin jää pois. Uskoon tullaan ehkä toisella tavalla!
Ylistettäessä puhujienkaan ei tarvitse valmistautua puheiden pitämiseen. Seurakunnissa on
yleensä joku valittu ylistysjohtajaksi! Heitetään hänet vain aina esiin, niin menee mukavasti.
- Parannuksenteko näyttää olevan tänään se ”kuuma peruna” jota kartetaan!
Mutta vain parannuksen tekemällä syntyy yhteys Jumalaan Jeesuksen kautta!!
- Ilman parannuksen tekoa ei tule yhteyttä, eikä ihminen synny uudesti!

Muita tapahtuneita muutoksia seurakunnissa:
Yhtä asiaa olen ainakin jäänyt kaipaamaan. Lauluissa oli ennen sanoma. Moni on tullut
uskoon laulujen sanomalla. Esimerkkinä mainittakoon hyvistä lauluista ”Tuhlaajapoika.”
Lauluissa, joita kokouksissa nykyään esitetään, ei ole mitään sanomaa. Ne ovat ilmeisesti
täyteohjelmaa, välisoittoja. (Uskoontulon tarpeettomuus näkyy tässäkin asiassa)
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Yhteenvetona voi kysyä: - Onko vaihdettu Jumalaa!
Mihin?
Onko Jumala on vaihdettu nykyaikaisiin humanistisiin ihmisiin, jotka ovat asettuneet Ju
malan yläpuolelle. Ovatko he saaneet asemansa markkinoimalla jotain ideaa! Ovatko he
ottaneet ensimmäisen paikan ja Jeesus tulee siellä jossain perässä.
Mihin suuntaan he seurakuntaa vievät. - Johtaako heitä Pyhä Henki vai onko se joku
muu henki?

Raamattua tuntevia ihmisiä on nykyään varsin vähän. Sekin vähä, mitä vielä on jäljellä, on
kohta siirtymässä pois näistä maisemista. Seurakunnissa ei tutkita Sanaa, eikä pyritä ojentautumaan sen mukaisesti. Puhujia ei enää kehity kenestäkään, koska heille ei avaudu edes tilaisuuksia kehittää itseään ja tuoda asioita seurakunnille! - Keksimmekö vain uusia ideoita!
Raamatun Sanaan perehtyneet puhujat eivät yleensä korota itseään, vaan he tietävät oman
asemansa Sanan perusteella. Heidän sanomansa olisi usein parannussaarna, joka vaikuttaa
kuulijoiden synnintunnon heräämiseen. Tilanteet ovat muuttuneet ja heitä ei enää tarvita.
Me nykyihmiset olemme koulutettuja ja fiksuja. Kaikki on kehittynyt pitkälle. Tieto on lisääntynyt. Nyt on uusi aika, uudet paremmat menetelmät ja hienot laitteet.

Edellä selostetulta pohjalta nyt me rakennamme uutta tulevaisuuttamme!
Tässä olisi nyt ilmeinen korjausliikkeen paikka!

Lähtökohtana pitäisi olla vielä nykyäänkin: - Jeesus edellä ja muut perässä!
Ei se asia koskaan tule muutu - se pysyy samana aina!
Parempi on palvella Jumalaa kuin ihmisiä!

Tiedän kyllä, että näistä asioista ei saisi kirjoittaa, ainakaan
näin rohkeasti. - Koen kuitenkin kehotuksen, kirjoita!
Kaikki asiat tulee aina arvioida ja arvostella! Mitään ei saa
uskoa tutkimatta. Tämäkin julkaisu tulee arvioida.

Mikään tilanne ei Jumalalle ole toivoton: - Tekemällä parannuksen me voimme aina palata takaisin Jumalan yhteyteen! Hän on armollinen ja antaa anteeksi - jos pyydämme!

Esiin nousee vielä kysymys: - Mikä olet näistä asioista kirjoittamaan? Täytyy todeta: - En mikään, kun ei ole edes
alan koulutusta.
www.einoniemi.fi
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