ARE YOU A CALVINIST?
Siitä kaikesta, mitä on käynnissä maailmassamme tänä päivänä, näyttää kuin tämä kysymys
(eikä se tahdo mennä pois!) ei olisi paras mahdollinen esitettäväksi juuri nyt! Monet
kuuntelijamme ovat hämmentyneitä tästä kysymyksestä ja me TODELLA ymmärrämme heidän
halunsa tietää totuus. Tähän kysymykseen ei ole kuitenkaan helppo vastata yksinkertaisesti vain
"kyllä" tai "ei." Tämä kysymys tahtoo erottaa uskovat toisistaan.
Monet "reformoidut" ystäväni ovat antautuneet tämän kysymyksen tärkeyden korostamiseen ja
minusta on ollut hyvin mielenkiintoista, että monien kalvinistien käsitys on johtanut
näkemykseen, joka tunnetaan nimellä "korvausteologia." Monet kalvinistit eivät näe
profeetallisia kirjoituksia Israelin valtion perustamisessa ja monet heistä uskovat, että
"seurakunta" on korvannut Israelin Jerusalemin hävityksestä vuonna 70 jKr. lähtien. Tämä
huolestuttaa minua suuresti!
Mutta auttaaksemme, ei loukataksemme, tarkastelkaamme tämän kiistan historiallisia tosiasioita
niiden välillä, jotka kutsuvat itseään "kalvinisteiksi" ja niiden, jotka tunnetaan "arminialaisina."
Protestanttisesta uskonpuhdistuksesta lähtien 16. vuosisadalla jKr. pastorit, teologit ja kirkot
ovat kiistelleet sellaisista kysymyksistä kuin turmelus, Jumalan kaikkivaltius, ihmisen vastuu,
valinta, ennaltamäärääminen, Jeesuksen Kristuksen sovituksen luonne ja ulottuvuus, jne.
John Calvin (1509-1564 jKr.) ei keksinyt klassista "kalvinismia." Sen kehittivät hänen
kannattajansa. Tarinamme alkaa miehestä nimeltä Jacob Hermann (1560-1609 AD), joka
tunnetaan paremmin sukunimensä latinalaisesta muodosta - Arminius. Vaikka oli koulutettu
reformoidussa perinteessä, Arminiuksella oli vakavia epäilyksiä "kaikkivaltiaan armon
(sovereign grace)" määrätyistä opeista sellaisina, kuin John Calvin'in kannattajat niitä opettivat.
Hän oli reformoidun seurakunnan pastori Amsterdamissa, mutta 15 työvuotensa aikana siellä
hän alkoi kyseenalaistaa monia kalvinismin johtopäätöksiä. Lopulta hän jätti pastorin viran ja
tuli teologian professoriksi Leyden'in yliopistoon. Hänen luentosarjansa valinnasta ja
ennaltamääräämisestä johtivat väkivaltaiseen ja traagiseen kiistaan. Hänen vuonna 1609
tapahtuneen kuolemansa jälkeen hänen kannattajansa kehittivät jotakin sellaista, jota kutsuttiin
nimellä “Remonstrance of 1610 AD (vuoden 1610 protesti)”, joka määrittelee "Arminialaisuuden
viisi pykälää." Se oli protesti kalvinistien oppeja vastaan ja alistettiin Hollannin valtiolle. Vuonna
1618 Kirkon kansallinen synodi kokoontui Dort'issa tutkimaan Arminiuksen opetuksia
Kirjoitusten valossa. Sadanviidenkymmenenneljän (154) istunnon, jotka kestivät seitsemän
kuukautta, jälkeen, "Arminialaisuuden viisi pykälää" julistettiin harhaoppisiksi.
Dort'in synodin jälkeen, monia Arminiuksen oppilaita, kuten esim. Hugo Grotius, vangittiin ja
karkotettiin. Kun John Wesley omaksui joitakin arminialaisuuden opetuksia, niin liike alkoi
kasvaa ja se vaikutti metodistiseen perinteeseen kuten myös useimpiin helluntailaisiin ja
karismaattisiin kirkkoihin ja käsityksiin.
John Calvin, ranskalainen uskonpuhdistaja, EI muotoillut sitä, jonka me tänä päivänä
tunnemme "Kalvinismin viitenä pykälänä." Se tuli Dort'in neuvoston kirkkolaeista (1618) ja sen
jälkeiset julistukset monien reformoitujen tunnustusten keskuudessa ovat laajentuneet
koskemaan näitä kysymyksiä. Kalvinismi on ollut tunnettu monista merkittävistä tutkijoista,
teologeista, saarnaajista ja uudistajista, miehistä sellaisista kuin John Owen, George Whitefield,
William Wilberforce, Abraham Kuyper, Charles Hodge, B. B. Warfield, J. Gresham Machen, ja

jopa Charles Haddon Spurgeon.
Mitä sitten ovat nämä "viisi pykälää" ja miksi kristityt kiistelevät niistä niin ankarasti? Tämä on
meidän ensimmäinen artikkelimme. Muutaman päivän kuluttua annamme sinulle vastauksen
siihen, mitä nämä "viisi pykälää" ovat. Näyttää kuin meidän pitäisi kirjoittaa kolme artikkelia
tästä aiheesta ja toivomme, että monet teistä pysytte "jäljillä" ja saatte rohkaisua siitä, mitä
sanotaan ja esitetään.
Sitä ennen kaikki tunnistakaamme, mitä on tapahtumassa maailmassamme tänä päivänä kristinuskoa vastaan hyökätään ja niin myös Israelia! Antakoon Jumala meille viisautta ja
rohkeutta seisoa sen puolesta, mikä on oikein!

ARE YOU A CALVINIST?
With all that is going on in our world today, it seems like this question (which does not want to go
away!) is NOT the best question to be asking right now! Many of our listeners are confused over
this issue and we DO understand the desire to know the truth. But, it is not easy to answer the
question with a simple “yes” or “no.” The question has a tendency to divide believers from one
another.
Many of my “reformed” friends are dedicated to emphasizing the importance of this question,
and it has been quite interesting to me that the position of many Calvinists has also led to a view
known as “replacement theology.” Many Calvinists do not see the prophetic Scriptures in the
establishment of the Nation of Israel, and many of them believe that the “Church” has replaced
Israel since the destruction of Jerusalem in 70 AD. That concerns me greatly!
But, in order to help, not hurt, let’s take a look at the historical facts of this controversy between
what are known as “Calvinists” and those who call themselves “Arminians.” Since the Protestant
Reformation in the 16th century AD, Christian pastors, theologians, and churches have disagreed
over such issues as depravity, God’s sovereignty, human responsibility, election, predestination,
the nature and extent of the atonement of Jesus Christ, eternal security, etc.
John Calvin (1509-1564 AD) did NOT come up with classic “Calvinism.” It was developed by his
followers. Our story begins with a man named Jacob Hermann (1560-1609 AD) who was best
known by the Latin form of his last name - Arminius. Although trained in the reformed
tradition, Arminius had serious doubts about certain doctrines of “sovereign grace” as taught by
the followers of John Calvin. He was a pastor of the Reformed congregation in Amsterdam, but
during his fifteen years of ministry there, he began to question many of the conclusions of
Calvinism. He eventually left the pastorate and became Professor of Theology at the University of
Leyden. It was his series of lectures on election and predestination that led to a violent and tragic
controversy. After his death in 1609 AD, his followers developed what was called the
“Remonstrance of 1610 AD” which outlines the “Five Points of Arminianism.” It was a protest to
the doctrines of the Calvinists, and was submitted to the State of Holland. In 1618 AD, a National
Synod of the Church was convened in Dort to examine the teachings of Arminius in the light of
Scripture. After 154 sessions, lasting seven months, the “Five Points of Arminianism” were
declared to be heretical.
After the Synod of Dort, many of the disciples of Arminius, such as Hugo Grotius, were

imprisoned or banished. When John Wesley took up some of the teachings of Arminianism, the
movement began to grow, and it affected the Methodist tradition as well as most Pentecostal and
Charismatic churches and beliefs.
John Calvin, the French reformer, did NOT formulate what today we know as the “Five Points
of Calvinism.” This came out of the Canons of the Council of Dort (1618 AD), and subsequent
statements among many Reformed Confessions have expanded upon these matters. Calvinism
has been known for outstanding scholars, theologians, preachers, and reformers, men such as
John Owen, George Whitefield, William Wilberforce, Abraham Kuyper, Charles Hodge, B. B.
Warfield, J. Gresham Machen, and even Charles Haddon Spurgeon.
So, just what are these “Five Points” and why do Christians disagree over them so strongly? This
is our first article. In a few days, we will give you the answer to what these “Five Points” are. It
looks like we will have about three articles on the subject, and we hope that many of you will
“keep track” and be encouraged by what is said and presented.
In the meantime, let’s all recognize what is taking place in our world today - Christianity is
under attack and so is Israel! May God give us all wisdom, courage, and the boldness to stand up
for what is right!

