Kirje Joonaalle
Laitan tähän kirjeeni eräälle Joonaalle, sillä tämä opetus on ajankohtainen ja hyödyllinen
seurakunnan rakennukseksi. Paljastan vain oman sanomani, en veljen henkilöllisyyttä tai
häneen liittyviä yksityisiä asioita. En edes tunne tätä henkilöä, sillä hän otti minuun yhteyttä
ensimmäisen kerran elämäni aikana.
Opetuksen aihe on uskovaisen mahdollisuus luopua uskosta ja joutua kadotukseen sekä
luottamus Jumalaa kohtaan. Taustalla piilee opetus, jonka mukaan uskovainen ei voi luopua
Jumalasta. Sellaisen opin uskominen saa ihmisen tuntemaan suunnatonta huojennusta ja
helpotusta, valtavaa iloa ja voimaa, senkaltaista varmuutta, mitä ei ole kenelläkään muulla.
Sen opin uskominen saa kannattajat levittämään sitä oppia voimallisesti Jumalan
seurakuntaan, toisille uskovaisille. Se saa opin kannattajat yrittämään käännyttämistä, että
kaikki kristityt saisivat kokea samaa vapautta kuin he kokevat.
Minä pidän tätä oppia erittäin vaarallisena eksytyksenä, joka on lähtöisin pimeyden
henkivalloista eikä Jumalasta. Sen opin omaksuminen johtaa uskovaisen vaaravyöhykkeelle,
suruttomuuteen ja huolettomuuteen, minkä johdosta hän on altis kaikille eksytyksen
salakavalille juonille.
Jos joku uskoo tosissaan, ettei hän voi eksyä, niin sellainen luulo avaa portit kaikille
mahdollisille eksytyksille ja saatanan salakavalille juonille. Siksi tämän opetuksen sana on tuiki
tarpeellinen ja välttämätön Jumalan seurakunnalle, ettei meidän joukkoomme tulisi näitä
eksyttäjiä, jotka pyrkivät johdattamaan valitutkin kadotuksen tielle. Eivät he sitä tarkoituksella
ja tahallaan tee, sillä he luulevat itsekin olevansa pelastuneita Jumalan lähettiläitä, rakkauden
ja ristin sanoman sanansaattajia. Jumala käyttääkin näitä airueita tehokkaasti hyväkseen
sanan levittämisessä, mutta he eivät voi itse pelastua, koska panevat kaiken luottamuksensa
omaan erehtymättömyyteensä ja lihaansa, eivät Jumalaan.
Eksyneiden joukossa voi olla niitä, jotka ovat vielä eläviä Jumalan lapsia ja palvelevat
Hengessä Herraa Kristusta Jeesusta. He ovat kuitenkin erittäin suuressa vaarassa, sillä väärä
varmuus ja turvan laittaminen johonkin oppiin Kristuksen sijasta, johtaa väistämättä sydämen
luopumiseen Herrasta ja paatumiseen.
Tässä asiassa tarvitaan henkien erottamisen armolahjan voimallista hyödyntämistä. Tämä
lahja on annettu kaikille Jumalan lapsille syntymälahjana, mutta se ei toimi kovin hyvin, ellei
sitä harjoiteta ja harjaannuta sen käyttämisessä elävässä elämässä. Jos tämä lahja puuttuu
Jumalan lapsilta, niin silloin he seuraavat vierasta, villitsevää riivaajahenkeä, joka ei ole
Jumalasta. Joh.10 Jos tämä lahja on jokaisella Jumalan lapsella, niin silloin he kuulevat hyvän
Paimenen äänen ja häntä ainoata seuraavat.
Sinä tunnet jotakin outoa, kun kohtaat vieraassa hengessä vaeltavan ihmisen, joka todistaa
sinulle palavana hengessä Jeesuksesta, mutta hänessä on jotakin outoa, mitä et voi hyväksyä.
Et osaa välttämättä tunnistaa sitä, mitä se outous on. Ota vaarin siitä outouden tunteesta ja
pysyttele varuillasi. Älä anna minkään Kristukselle vieraan hengen tempaista sinua mukaasi ja
armolle vieraan opin vallata sydäntäsi.
Sinä opit erottamaan hyvän pahasta, kun pysyt sydämeltäsi oikeassa suhteessa Isään
Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen sekä tahdot aina ja kaikessa hyvin vaeltaa, panna pois
vääryyden sekä synnin, joka meitä niin helposti kahlitsee. Ulkokultaisuus on salakavalaa ja
tungeksii uskovaisiin valheen hengen välityksellä. Siitä te tunnistatte tämän valheen, ettei se
pysy Jumalan sanan totuudessa ja siinä on jotakin vierasta, outoa ja ahdistavaa, vihamielistä,
inhottavaa ja luotaan pois työntävää. Sinä aistit sen hengen niistä palvelijoista, jotka sinä
kohtaat kasvotusten. Sinä erotat, etteivät he ole Jumalan palvelijoita, vaikka sanovat sellaisia
olevansa ja tekevät paljon työtä ihmisten käännyttämisen eteen.

Myös toisen ihmisen kirjoituksesta voi päätellä, missä hengessä se on kirjoitettu. Kirjoitus on
kirjoittajansa hengen tuote, hänen sydämensä aivoitukset sanallisessa muodossa. Jos me
voimme erottaa Jumalan Hengen vaikutuksen kirjoituksissa, niin me erotamme sen kaikista
kirjoituksista, ei vain pyhästä Raamatusta. Me voimme erottaa myös sen, jos joku kirjoittaa
väärässä mielessä, villitsevän hengen vaikutuksesta.
En sano, etteikö joku meistä joskus erehdy, kun arvioitsee toisen tekstejä ja mielentilaa,
sydämen asennetta sekä sitä henkeä, minkä vaikutuksesta hän kirjoittaa. Opimme silti yhä
paremmin erottamaan veljet ja valheveljet toisistaan. Pyhä Henki opastaa meitä siihen. Siksi
meidän ei tarvitse pitää veljinä jokaista, joka sellaista suullaan tunnustaa eikä meidän tarvitse
rohkaista jumalattomia jatkamaan väärällä tiellä vaan voimme jopa varoittaa heitä siitä, mihin
harhapolku lopulta johtaa. Se on annettu tehtäväksi kaikille niille, joissa Jumalan Henki on ja
jotka Jumala siihen tehtävään on asettanut.
On mahdollista, että veljet ovat eri mieltä asioista, mutta he eivät riitele keskenään sen
johdosta. He voivat keskustella asioista maltilla ja rauhassa, halveksimatta toisiaan. He voivat
rakastaa toinen toistaan, vaikka toinen on väärässä jossakin asiassa. Kaikkein hassuin tilanne
on se, että molemmat veljet ovat väärässä, mutta eri tavalla. Sitten Jumala lähettää jostakin
sanansa ja molemmat saavat korjata kurssiaan Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan.
Huomaamme tästä, ettei eri mieltä oleminen ole aina kadotuksen merkki. Jos olisi, niin me
olisimme kaikki kadotettuja. Asiat voivat todellakin riidellä keskenään, mutta veljet pysyä silti
keskinäisessä kunnioituksessa, sovussa ja rakkaudessa. Meillä on erilaisia opin näkemyksiä ja
käsityksiä sen mukaan, mistä olemme vaikutteita uskon elämäämme saaneet. Varsinkin uskon
elämän alkuaikoina sydämeen juurrutetut opit on erittäin vaikea kitkeä sieltä pois. Tästä
syystä luterilaiset veljemme ovat niin vaikeasti voitettavissa oikean upotuskasteen kannalle.
Monet heistä ovat olleet Herraan uskovia niin kauan kuin muistavat ja siitä syystä he luulevat
vauvakasteen tuoneen heille sovituksen ja osallisuuden siihen. He uskovat pysyvänsä
Kristuksessa uskon kautta, joka heillä on ja jota Kristus heissä selvästi vaikuttaa. Jumala ei
jostakin syystä vapauta kaikkia veljiä turhasta isien vaelluksesta ja perinnäissäännöistä, mutta
voimme tunnistaa nämä kasteesta osattomat veljet Herran omiksi sen Hengen perusteella,
joka heissä vaikuttaa ja sen hedelmän kautta, mitä he elämässään tuottavat. Näin edes
kastekysymys ei voi erottaa meitä toisistamme vaan saamme iloita yhteisestä pelastuksesta ja
Herrasta.
Keskustelufoorumilla on tietysti riitaisuutta aiheuttavaa sanoa jotakin suoraan jumalattomaksi,
joka esiintyy Kristuksen Jeesuksen palvelijana ja esiintyy uskovaisena. Niin hän myös itsestään
luulee, että hän on Kristuksessa. Jumalan sanan palvelijoiden tulee silti voida opastaa näitä
eksyneitä ja varoittaa muita heidän henkensä tuotoksesta, jotta he eivät saastuta foorumia
opetuksellaan. Jos foorumilla on enemmän väärää oppia ja sen julistajia kuin Jumalan sanan
totuudesta kiinni pitävien veljien kirjoituksia, niin foorumi on aikansa elänyt ja se joudutaan
sulkemaan.
Eksynyttä voi sanoa eksyneeksi, vaikka häntä ei suoraan jumalattomaksi sanoisikaan. Mutta
jos joku homoseksuaali tulee tänne puolustamaan homoutta ja selittämään sitä Jumalan
tahdoksi sekä pyytämään siunausta sille seksuaaliselle suuntaukselle, niin jokainen tietää, ettei
se ihminen ole Jumalasta. Ojennusta voi sellaisillekin antaa ilman, että sanoo heitä
jumalattomiksi. Jos Pyhä Henki sellaista kuitenkin kehottaa sanomaan tavalla tai toisella, niin
mikä on ihminen sitä estämään? Apt.13:10 En sitä kehota tai suosittele tekemään, mutta
joidenkin synnit ovat ilmeiset samoin kuin heidän sydämensä tila. Sellaista ei saa missään
nimessä tuudittaa väärään rauhaan sanomalla hänelle: "rauha, rauha, ei mitään hätää! Kyllä
sinä olet uskovainen, kun tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi!"
Sellainen suun tunnustus ei ole pelastuksen merkki, että jumalaton sanoo "Jeesus on Herra"
tai "Jeesus on Kristus, lihassa tullut" tai "Jeesus on Kristus, Herra, lihassa tullut." Kuka tahansa
voi sanoa nuo sanat suullaan, mutta hänen sydämensä voi olla silti vieras Herralle. Mutta jos

joku uskoo sydämessään, että "Jeesus Kristus on Herra, lihassa tullut Jumalan Poika" ja että
"Jumala on hänet kolmantena päivänä kuolleista herättänyt, kirjoitusten mukaan", niin hän
pelastuu, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
Tässä kohden on tärkeintä Jeesuksen Kristuksen suun tunnustaminen, sillä vain se pelastuu,
kenet Jeesus tunnustaa omakseen Isän Jumalan edessä. Ilm.3:5; Matt.11:27 Tämän lisäksi on
tietysti tärkeää se, ettei uskovainen häpeä todistusta Jeesuksesta ja evankeliumia, niin että
kieltää Jeesuksen ihmisten edessä. Mar.8:38 Älkää antako ihmispelon panna paulaa
todistuksen sanalle. Pyhä Henki todistaa teidän kauttanne Kristuksesta Jeesuksesta, sillä näin
Jeesus on itse luvannut tapahtuvan. Joh.15:26-27
Foorumin ylläpidolla on vaikea tehtävä sen suhteen, miten varoittamisessa tulee toimia. He
ovat varovaisia ja pitkämielisiä veljiä, laupiaita ja armeliaita. Olen ilokseni huomannut sen, että
vääriä opetuksia on alettu karsia ja otettu selkeästi kantaa siihen, mikä on Jumalasta ja mikä
ei. Siinä yhteydessä ei tarvitse heitellä helvettipallolla väärien opetusten levittäjiä, mutta on
hyvä sanoa, mihin väärät opetukset lopulta kannattajansa johtavat. Ei ole missään nimessä
väärin varoittaa luopumuksesta, sillä siihen harhaopit aina johdattavat, pois evankeliumin
totuuden suoralta tieltä. Jos joku luottaa itseensä tai uskonnolliseen rituaaliin Jumalan sijasta,
niin hän ei pelastu.
Petteri
Hei, Joonas!
Voisin ehkä vastata sinulle paremmin, jos soittaisit minulle. Puhelinnumeroni on tuossa alla.
Jos et halua itse soittaa, niin anna numerosi minulle, niin minä soitan sinulle. Keskustellen on
parempi saada asia ymmärryksen tasolle ja Pyhä Henki voi voimallisesti johdattaa meitä
totuuteen sekä panemaan täysi luottamus häneen, joka meitä rakastaa, Herraan Jeesukseen
Kristukseen.
Lue tähän väliin vaikka rukoukseni, jonka kirjoitin uskontien foorumille, viestiketjun toiseen
viestiin. Se voi auttaa jonkin verran ja antaa selvyyttä asioihin. Rukous on viestini
loppuosassa. Lainaan sen tähän. Jos haluat osallistua keskusteluihin, niin sekin voi auttaa
sinua. Rekisteröidy uskontien foorumille ja pysyttele kuulolla. Kirjoittele välillä, kun siltä
tuntuu. Opettele kuulemaan Hyvän Paimenen ääni ja erottamaan se muista äänistä. Kyllä me
pysymme Jumalassa, jos tahdomme hänessä vain pysyä. Miksi emme tahtoisi? Miksi
rakastaisimme itsekkyyttä, ylpeyttä, syntiä ja kaikkea pahaa enemmän kuin Jumalaa?
Minusta on ihan luontevaa ajatella niin, että tahdon tehdä hyvää ja karttaa pahaa sekä Jumala
minua siinä kaikessa auttaa. Jos hän auttaa minua, niin hän auttaa myös sinua. Jos vajoat
tietämättömyyteen, dementian tai onnettomuuden vuoksi, niin tietysti Jumala sinua kantaa ja
pelastaa. Jos sairastut, etkä voi vastata itsestäsi ja teoistasi esimerkiksi voimakkaan
opiaattilääkityksen vuoksi, niin tietysti Jumala sinua hoitaa ja pelastaa sinut taivaaseen. Ei
sinun tarvitse huolehtia siitä, etteikö Jumala sinua hoitaisi. Oman sydämesi suhteen sinun
tulee kuitenkin valvoa ja rukoilla, kristityn vapaudessa: ei se ole vastenmielistä tai inhottavaa
tai raskasta tai lain alla olemista tai orjuutta tai pätemistä tai pinnistelyä tai omin voimin
yrittämistä. Se on Jumalan vaikutusta sinussa, joka uskot.
Siinä on aina vaaransa, jos uskot opin, minkä mukaan et voi luopua uskosta ja joutua
uudestaan tuomion alle. Se tekee ihmisestä helposti ylpeän ja varomattoman. Hän uskoo siten,
ettei voi joutua eksyksiin ja harhaan. Sellainen usko johtaa helposti harhaan ja
eksyksiin. Mutta jos uskot Jumalan vaikuttaman uskon kautta Jumalan Poikaan ja hänen
kauttaan Isään, niin et luota silloin itseesi ja omaan erehtymättömyyteesi vaan siihen, että
Jumala johdattaa sinut takaisin eksymyksen tieltä, jos sukset lähtevät lipsumaan pois oikeilta
latu-urilta. Tällainen usko pitää sinut valveilla ja saa sinut koettelemaan asioita, niin että
valitset oikein totuuden ja valheen, vanhurskauden ja synnin välillä. Jos luulet, ettet voi
erehtyä, niin silloin sinun valinnoillasi ei ole mitään merkitystä: valitsetpa mitä tahansa, niin
aina on taivas toisessa päässä. Huomaatko, miten vaarallinen tällainen uskonnäkemys on?

Jos uskot, ettet voi luopua Herrasta, niin saat valtavan varmuuden ja voiman tunteen: mutta
onko se Jumalasta? Uskotko sillä tavalla? Tunnetko niitä, jotka uskovat siten? Ovatko he
terveellä tavalla uskossa?
Mitä jos se varmuus onkin väärää lihallista varmuutta, täyden luottamuksen laittamista
ihmiseen itseensä, jolloin Jumalaan ei luoteta lainkaan? Pelko ja ihmisen epävarmuus
saavat hänet valitsemaan opin, minkä mukaan ihminen ei voi luopua uskosta. Se oppi
poistaa pelon, mutta tekee ihmisestä kovan ja ylpeän, röyhkeän. Sellainen halveksii muita,
jotka valvovat ja rukoilevat, sekä uskovat, että he voivat vielä luopua pois Herrasta. Se saa
sanomaan, että "onko teillä noin pieni Jeesus, joka ei voi teitä pelastaa?" Se on ylpeä henki,
joka suhtautuu veljiin ja sisariin tuolla tavalla.
Tunnetko näitä ihmisiä, jotka uskovat, etteivät voi langeta? Oletko itse sellainen? Vai puhuitko
totta kirjeessäsi?
Minä tunnen näitä ihmisiä ja olen elänyt heidän keskellään. Tietystikään kaikki eivät ole
samanlaisia kuin he, mutta ne, jotka minä tunnen, ovat kaikki pahasti eksyksissä erilaisissa
riivaajien opissa ja valhettelevat vasten totuutta, kuvittelevat asioita. He ovat nielaisseet
menestysteologisen harhan ja sisäisen parantumisen opit, ynnä koko perhekunta pelastuu
-opin ja kaikki sairaat paranevat opin, yms. Jumalalle vierasta. Yksi heistä sairasti syöpää ja
sanoi kirkkain silmin, miten Jeesus on hänet parantanut. Hänestä ajettiin demoni ulos
amerikkalaisen pariskunnan sisäisen paranemisen leirillä. (Binning) Kun hän meni
jälkitarkastukseen saatuaan ensin kaiken mahdollisen hoidon lääkäreiltä - leikkauksen,
sytostaatit ja sädehoidon - niin havaittiin, että syöpä on edelleen tallella ja iski häneen entistä
kovemmin.
Tämä on tietysti vain yksi esimerkki ja ne muutamat henkilöt yksittäisiä tapauksia, mutta
yhteistä kaikille on ollut epäterve uskon elämä ja ilmiselvä tekopyhyys, jonka vallassa he
elävät ahneudessa, rahanhimossa, vallan tavoittelussa, kunnianhimossa, ylpeydessä,
kateudessa, itsekkyydessä, panettelussa, herjassa, juoruilussa, lahkolaisuudessa, itsensä
korottamisessa, lihallisessa ihmisten mielistelyssä oman edun vuoksi ja kaikessa mahdollisessa
pahassa menossa, mistä uskovaisten pitäisi olla vapaat. Heissä vaikutti aivan selvästi toinen
henki ja Jumala sen minulle kädestä pitäen näytti. Erosin siitä yhteisöstä ja olen totisesti
iloinen, etten elä enää sellaisen tekopyhyyden ja pimeyden voimien ympäröimänä. Yritin
voittaa heitä Kristukselle, mutta ei se onnistunut. Kaikki eivät käänny pois pahuudestaan ja
moni uskoo riivaajien oppeja sekä noudattaa villitseviä henkiä Paavalin kirjoituksen mukaan.
1Tim.4:1-11
Mutta jotta en sinua pitkästyttäisi pitkillä kirjoituksilla, niin käyn lopettamaan tämän viestin.
Ota yhteyttä, jos haluat tehdä lähemmin tuttavuutta. Olemme olemassa toisiamme varten,
palvellaksemme toinen toistamme. Sinä voit auttaa minua ja olla minulle hyödyksi, minä
sinulle. Kummallakin on oma tarkoituksensa. Sinä voit antaa elämänkokemuksellasi ja
tuntemuksillasi minulle viisautta sekä hengellisen erottamisen lahjaa, minä voin opettaa sinulle
Jumalan tahtoa hänen palvelijanaan ja vastata sinulle kiperiin kysymyksiin. Jos en osaa
vastata, niin jätämme asiat rukouksessa Isän haltuun ja hän vastatkoon tavallaan sekä
ajallaan. Jumala pitää näin huolen omista lapsistaan.
Sitten se rukous:
"jumala, siunaa tätä foorumia ja anna tämän toimia kanavana ihmisille, että kristus loistaisi
valoa tämän foorumin kautta. varjele meidät pahasta, isä, äläkä saata meitä kiusaukseen.
sinun tahtosi tapahtukoon maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. pyhitetty olkoon sinun
nimesi ja tulkoon sinun valtakuntasi. anna meille anteeksi meidän syntimme niin kuin mekin
anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. johdata meidät tuntemaan sinut
yhä paremmin ja anna meidän kasvaa rakkaudessa lujemmin kiinni toisiimme. anna totuuden
Hengen kuljettaa meitä ja avata meille sanaasi. armossasi on meille kyllin.

kiitos siitä luottamuksesta, jonka olet saanut syttymään monien sieluissa ja sydämissä sinun
huolenpitoasi kohtaan, isä. älä anna kenenkään vaipua suruttomuuteen ja huolettomuuteen
väärällä tavalla, niin että hän unohtaa valvoa ja rukoilla, vaalia yhteyttä sinun kanssasi, pyhä
isä.
johdata meidät virvoittavien vetten tykö ja viheriäisille niityille lepäämään. anna meidän juoda
sinun autuutesi sarvista elävää vettä. ruoki meidän sisimpämme sinun hyvyyksilläsi ja
totuudellasi, isä. anna meille yltäkylläinen elämä kristuksessa jeesuksessa, sinun pyhässä
pojassasi.
puhdista sydämemme lunta valkeammaksi, pese puhtaaksi kristuksen veressä ja anna
anteeksi, ettemme osaa olla niin kuin ihmisten olla tulisi. ohjaa askeleemme oikeaan
kuuliaisuuteen ja sydämelliseen veljesrakkauteen. paranna meidät kateuden, itsekkyyden,
ylpeyden, kunnianhimon, vallan tavoittelun, ahneuden ja rahan himon synneistä, isä, ja tee
meidät eläviksi yhdessä poikasi jeesuksen kristuksen kanssa.
pue meidät keskinäisellä kunnioituksella, nöyryydellä ja sido meidät rakkaudella, niin että sinä
näyt meissä ja me näymme maailmassa. ellet sinä, herra, omistasi huolta pitäisi, ei kukaan
meistä voisi kertoa sinun suurista teoistasi.
vahvista meitä heikkoudessa, tee rikkaaksi köyhyydessä. älä anna vihollisen turmella sinun
puutarhaasi, pyhä isä. varjele meidät pedoilta ja sääli savimajojasi, herra. levitä
telttanuoramme laajalti ja anna meille tilaa sydämiimme, niin että olemme avaralla paikalla.
vyötä meidät totuudella ja anna alttiuden kengät jalkaamme. pue yllemme vanhurskauden
haarniska ja anna meille uskon kilpi pahan palavia nuolia vastaan. pelastuksen kypärä istuta
lujemmin päähämme ja anna meidän juurtua kristuksen rakkauteen, joka on kaikkea tietoa
ylempi. siunaa ja varjele meitä, isä, herran jeesuksen kristuksen nimessä. aamen."
Petteri Haipola, 14.2.2006

