maanantai 14. syyskuuta 2015
Chuck Missler ja Kim Clement NAR:in vääriä profeettoja
Tässä Samuel Korhosen lähettämä tuore kirje lukijoilleen, jossa hän kertoo karismaattisen liikkeen uudesta
yhtymistapauksesta, kun arvostettu raamatunopettaja Chuck Missler ja ”laulava profeetta” Kim Clement ovat
niinsanotusti laittaneet ”hynttyyt yhteen”. He edustavat Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen (NAR) ideologiaa,
missä karismaattiset väärät profeetat eksyttävät kristikansaa vääriin oppeihin.
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Liejuiset joet yhtyvät
Shalom!
Chuck Missler, USA:ssa hyvin arvostettu raamatunopettaja ja maailmankuulu ”laulava profeetta” Kim
Clement ovat niinsanotusti laittaneet ”hynttyyt yhteen.” Lainaus liitteenä olevasta artikkelista: [Tallensin
kotisivuilleni tämän pitkän Samuelin suomentaman artikkelin Missler'istä ja Clement'istä NAR:iin liittyen.
Klikkaa ”artikkelista”, joka on sinisellä. ”Nokialainen” huom.]
”Kuinka paljon tämä pimeä Raamatun ulkopuolinen suo vielä kasvaa, kun Missler'in ja Clement'in virrat
yhtyvät? Ajattele tämän yhtymisen seurauksia? Chuck Missler, aikaisemmin valtavirran profetian ja
Raamatun opettaja, on nyt liittymässä uuden apostolisen uskonpuhdistuksen (NAR) vääriin apostoleihin
ja profeettoihin ja Kim Clement, NAR:in johtava profeetta, on johtamassa laumansa suoraan Missler'in
vastenmielisiin Nefilim / UFO -eskatologian opetuksiin.”
Nyt on korkea aika jokaisen tietää, mikä on NAR, ennenkuin väärät profeetat ja apostolit ottavat
Suomen Siionin ihan kokonaan valvontaansa. Ainakin TV7:n ohjelmatarjonnasta suurin osa edistää
heidän asiaansa. Juhani Aitomaa, nimensä veroisena miehenä, on julkaissut uuden lehden
Näkökulma 2 nimellä: Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus (NAR) – miksi se tulee ja miksi sitä pitää
varoa. Sen voi tilata tästä linkistä: http://nakokulma.valmiskauppa.fi/lehdet-c-16.html. Lehti on
erinomaisen tiivis ja helppolukuinen tietopaketti aiheesta. Liitteenä lehden pääkirjoitus. [Julkaisen
kirjoituksen tässä heti Samuelin kirjeen jälkeen. ”Nokialainen” huom.]
Missler'in kirjan Alien Encounters voi muuten ladata ilmaiseksi tästä ja kirjan arvostelu (Sarah Leslie,
Herescope) on täällä.
Tässä vielä ajankohtainen linkki näin syyskuussa: http://www.portti.org/terveiset.html
On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi,
koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.
Bileamin Aasi (Samuel Korhonen)
-------------------------------

PÄÄKIRJOITUS (Näkökulma 2 -lehdestä)

Monille suomalaisille kristityille termi ”Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus” (New Apostolic
Reformation, käytän jatkossa lyh. NAR) ei kerro paljon mitään. Karismaattinen liike, karismaattinen
herätys on jo paljon tutumpi nimitys. Mikä on NARin ja karismaattisen herätyksen suhde? Lyhyesti:
NAR on nyt karismaattisen liikkeen merkittävin ideologinen käyttövoima.
NARin opetus on tehnyt karismaattisesta liikkeestä valtateologia -kultin. Merkittävimmät
karismaattisen liikkeen ns. ”apostolit ja profeetat” toimivat NAR -ideologian edistämiseksi maailmassa
pyrkien toimimaan kaikissa näkyvissä tapahtumissa. Viime toukokuussa Jerusalemissa pidetty
helluntailiikkeen maailmankonferenssi Empowered21 on tästä hyvä esimerkki. Se osoittaa, että mm.
maailman helluntaijohtajat toimivat laajalti karismaattisen liikkeen NAR -johtajien kanssa yhteistyössä.
NAR -johtajien kirjoja luetaan myös suomenkielellä. Rick Joynerin, C. Peter Wagnerin, Bill Hamonin,
Cindy Jakobsin, ym. teksteihin monet ovat tutustuneet. NARin kanssa samoja opetuksia jakavat myös
karismaattisen liikkeen perinteisemmät ns. ”parantaja-” ja TV -evankelistat. Perinteinen ja
raamatunmukainen kuva Jumalan seurakunnasta on poljettu maahan ja sen sijaan tarjotaan maailman
keskellä menestyvää, näkyvää ja vaikuttavaa seurakuntaa, jonka tavoite on ottaa valta maailmassa.
NARin apostolit ja profeetat tähtäävät ensin valta-asemiin seurakunnassa ja sitten koko maailmassa.
Kummallista on, että tämä heidän niin selvästi esittämänsä tavoite ei oikein tunnu herättävän selkeää ja
näkyvää vastustusta meidänkään maamme kirkkokunnissa ja seurakunnissa. Siihen ei puututa
opetuksessa, kuten ei juuri muihinkaan väärän karismaattisuuden ongelmiin. Monien seurakuntien
kirjapöydät pursuavat äärikarismaattista ja NAR -kirjallisuutta.
Kun karismaattinen liike on levittäytynyt eri tavoin käytännössä kaikkiin tunnustuskuntiin, valtaan on
päässyt sokeus sen suhteen, mitä liike edistää. Monet eri seurakuntien kristityt toimivat hyvää
tarkoittaen liikkeissä, jotka edistävät NARin tavoitteita. Yksi tällainen nopeasti Suomessakin levinnyt
toimintamuoto on Healing Rooms -liike.
Vanhojen tunnustuskuntien urautuneisuus ja niissä lisääntyvä maailmanmielisyys on jo useamman
vuosikymmenen ajan ajanut monia niiden jäseniä etsimään ”elävämpää” uskonyhteyttä. Toisen
maailmansodan jälkeen yhä useampi muodostunut uusi seurakunta halusi jättäytyä vanhojen
tunnustuskuntien ulkopuolelle. Nämä tunnustuskuntiin kuulumattomat seurakunnat määrittivät itse
oppinsa ja käytäntönsä.
Useissa tapauksissa seurakunta alkoi muodostua yhden ”karismaattisen” henkilön ympärille. Näissä
seurakunnissa koettiin nopeaa kasvua ja niistä alkoi muodostua ns. ”megaseurakuntia”, joiden johtajat
koettiin suuriksi Jumalan ihmisiksi. Yksi tärkeimpiä tekijöitä menestykseen oli, kun raamatullinen
itsessään heikko, kelvoton ja syntinen ihmiskuva korvattiin ihmisiin vetoavasti merkittävällä,
menestyvällä, suurella ja Jumalalle ensiarvoisen tärkeällä ihmiskuvalla.
Kyllä ihminen on Jumalalle tärkeä. Muutoin ei Kristuskaan olisi syntynyt lihaan ja kuollut ihmisen
syntien sovitukseksi. Mutta pääpaino ei ole ihmisessä vaan Jumalan armossa, josta Kristus on todistus.
Siksi seurakunnan keskellä ei pitäisi millään tavoin korottaa ihmistä eikä edes seurakuntaa vaan tätä
Jumalan suvereenia työtä seurakunnassaan ja sen hyväksi.
Karismaattisen liikkeen alkuna pidetään 1960 - lukua mutta sen edustamat harhat ovat pääpiirteissään
olleet aina läsnä jo seurakunnan alusta. Mainittu vuosikymmen oli näiden harhojen entistä
voimakkaampi tulemus. Siitä vahvistui kehitys, jossa fyysisellä ja psyykkisellä kokemuksellisuudella
korvattiin Raamatun Pyhä Henki ja Hänen aidot lahjansa.
Pyhä Henki liitetään lisääntyvästi kokemuksiin ja tuntemuksiin. Seurakunnan historiassa on kuitenkin
aina opetettu, että kokemukset ja tunteet eivät läheskään aina todista niiden alkuperästä. Pyhä Henki
toimii aidoimmin syvällä ihmisen hengessä todistaen siellä synnistä ja armosta sekä lisäten ymmärrystä

Jumalan sanaa, Raamattua ja Kristuksen sovitustyötä kohtaan.
Juhani Aitomaa
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