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Orrel Steinkamp'in johdanto: Kiitokset Herescope -blogin Sarah Leslie'lle siitä, että voimme
esittää teille hyvin ajankohtaisen artikkelin, joka tiivistää ja selittää IHOP:n ja NAR:n sukupuuta.
Plumbline (luotilanka) syntyi 20 vuotta sitten, kun profeetallisen liikkeen tiettyjä opettajia tuli
seurakuntaani. Kysyin eräältä perustajajäseneltä: ”Mitä tämä oikein on?” Hän vastasi: ”Se on Latter
Rain, veli.” Tein pikaisen tutkimuksen ja pelastin seurakunnan ja aloin kirjoittaa Plumbline'a. Latter
Rain oli helluntailainen reunaliike, joka alkoi Kanadassa 50-luvun alussa. William Branham'in
kuoltua liike meni maan alle vain noustakseen jälleen pintaan ”karismaattisessa uudistuksessa.”
Nämä Latter Rain -intoilijat kuitenkin nimesivät uudelleen liikkeensä välttäen nimeä Latter Rain
johtuen historian rasitteesta. Tänä päivänä Latter Rain on valinnut sellaisia nimiä, kuin ”New
Apostolic Reformation ja IHOP. Nykyisiä edistäjiä ovat Mike Bickle, Lou Engle, Bill Johnson
Kalifornian Redding'istä, Rick Joyner, Cindy Jacobs ja monet muut. On murheellista, että kuten oli
20 vuotta sitten, niin useimmilla uskovilla ja johtajilla ei tänä päivänäkään ole mitään käsitystä,
mikä Latter Rain oli ja kuinka sitä tänä päivänä edustetaan. Joten, kun kuulet ihmisten puhuvan
”Läsnäolosta,” tai Morsiusmallista (Bridal Paradigm) tai toistavan ”tulta tulta” tai ”edelläkävijä
(Forerunner)”, niin tiedät, mistä se tulee.

”Läsnäolon” eskatologia
“Presence” Eschatology

Osa 2
LÄSNÄOLON INTOHIMO & Intohimon tarkoitus
The PASSION of the PRESENCE & the Purpose of the Passion
Lähde: http://herescope.blogspot.fi/2014/02/presence-eschatology.html

Read Part 1

… Mitä jos muuttaisimme keskittymisemme täydellisesti ja keskittyisimme vain ja ainoastaan
Hänen läsnäoloonsa?... Tämä on se, joka palaa kulttuurin sydämessä täällä Morningstar'issa, palaa
olla Hänen läsnäolossaan. Me palamme viipyä Hänen läsnäolossaan, me palamme olla
rakastuneita Häneen ja me palamme tuntea Hänet eikä vain jotakin Hänestä ja se, mitä olemme
päättäneet tehdä, on, että otamme 90 päivää alkaen 10 . tammikuuta vain istuaksemme hänen
jalkainsa juuressa, vain viettääksemme aikaa Hänen kanssaan ja kehittääkseemme tätä läheisyyttä
Hänen kanssaan... Joten tule ja liity meihin, kun tavoittelemme Hänen läheisyyttään vielä kerran.
—Rick Joyner[1]
Meille on mahdollista tehdä yhteistyötä Taivaan Valtakunnan kanssa ja nähdä se vapautettuna täällä
maan päällä! Jumalan läsnäolo meissä tuo uudistuksen maailmalle ympärillämme – rakastavan
Jumalan kohtaamisen!
—Bill Johnson[2]
Hänen läsnäolonsa säteily vuotaa lisääntyvästi hengen valtakuntaan ympäröiden
maailmamme...
Samanaikaisesti kaksi tapahtumaa ilmenee maan päällä ja ne ovat seurausta yhdestä ikuisesta

lähteestä. Sama kasvava läsnäolo, joka saa vihan lankeamaan pahojen päälle, saa Jumalan
kirkkauden näkymään vanhurskaiden päällä.
—Francis Frangipane[3]

Tuleva Hengen ”Läsnäolo”
Mitä tarkoittaa sana ”Presence (läsnäolo)” NAR:in ja IHOP:in opettajille? Kun he käyttävät sanaa
”presence (läsnäolo)” ja sen kumppanisanaa ”glory (kirkkaus),” siihen sisältyy ainutlaatuinen
eskatologinen merkitys. Tämä eskatologia on se moottori, joka pyörittää koko IHOP -nuorisoliikettä
ja se selittää monet NAR:in oudot toiminnot. Koska monet evankelikaaliset johtajat ovat nyt
avoimesti liittymässä IHOP:iin ja NAR:iin, on tarpeellista tarkemmin selittää niiden harhaisia
oppeja.[4]
Lyhyesti: IHOP/NAR -johtajat pitäytyvät Manifest Sons of God/Latter Rain -kulttien [5] opetuksiin,
että ”Kristuksen täytyy tulla seurakuntaansa ennenkuin Hän tulee seurakunnalleen (Christ must
come TO His Church before He comes FOR His Church).”[6] He uskovat, että viimeisinä päivinä on
erillinen ”Hengen” eli ”Läsnäolon” täyteys, jota todistavat monet merkit ja ihmeet. He sanovat, että
heidän intohimoinen ylistyksensä/palvontansa kutsuu ”Läsnäolon,” joka ”voimaannuttaa
seurakunnan uudella voimalla ja tuhoaa Saatanan työt.”[7] Tämä Kristuksen Henki (s.o. ”Läsnäolo”)
tulee ensin asumaan seurakuntaan ennen Jeesuksen toista tulemusta. Siten siinä on oppi
kaksivaiheisesta eli progressiivisesta toisesta tulemuksesta.
NAR ja IHOP -johtajat opettavat, että tulee olemaan ”kasvava” tämän Hengen/”Läsnäolon” paluu,
joka vapauttaa erityisen ”kirkkauden” voitelun seurakunnalle varustamaan lopunajan ”Joelin
armeijan”[8] voimakkaan mobilisaation hallinnan ottamiseksi yli maan. On runsaasti todisteita, että
he uskovat, että Kristuksen morsiamesta itseasiassa tulee Kristus, joka näin palaa morsiamen lihan
ruumiissa (in the Bride's fleshly bodies). Tri. Orrel Steinkamp, joka on tutkinut tätä eskatologiaa
viimeiset vuosikymmenet, vahvistaa, että nämä opettajat eivät painota Kristuksen Jeesuksen
kirjaimellista paluuta:
Kirkkaus (glory) Latter Rain'in käsityksen mukaan on Hengen näkyvä
manifestoituminen... Petetyt kristityt johdetaan odottamaan manifestoitunutta henkeä eikä
Herran Jeesuksen näkyvää paluuta. Uskon, että tapa jolla meitä viedään, on opettaa 'herran'
paluuta seurakunnalleen kirkkaudessa ennen (tai ehkä jopa asemesta?) Jeesuksen fyysistä
paluuta. [10][all emphasis added]
Tällä eskatologialla on suorat historialliset sukujuuret. Se alkoi vanhassa Latter Rain/Manifest Sons
kultissa[11], joka opetti edeltävää ”salaista tulemusta eliitille” ennen toista tulemusta:
Uusgnostilainen uskoo, että Jumalan lasten ilmestyminen tapahtuu Kristuksen salaisessa
sisäisessä tulemuksessa joillekin kristityille, mikä muuttaa heidät ”voittajiksi.” [George
Warnock kirjoitti] ”Kristuksen pitäisi vierailla pyhien luona . . . ja tarjota (minister)
elämäänsä 'salaa,' ennenkuin Hän ilmestyy julkisesti.” Näin he hylkäävät kirjaimellisen
ylösnousemuksen ja tempauksen (Jeesuksen Kristuksen persoonallisen tulemuksen
seurakunnalleen). On mielenkiintoista panna merkille, että he eivät tunnusta, että Kristus on
tulossa, mutta Hänen tulemuksensa on tulevaisuudessa. Painotus ei ole Kristuksen pikaisessa
ilmestymisessä, vaan suuressa ”voimassa” eli ”uudessa voitelussa,” jonka tulee olla ilmeinen
seurakunnassa.[12][bold lisättty, kursiivi alkuperäinen]
Tämä eskatologia ei ole klassista postmillennialismia eikä tuttua tempausoppia. Itseasiassa se on
pohjimmiltaan gnostilaisuuden muoto.[13] Jotkut opettajista kieltävät, että Jeesus Kristus palaa
lihassa ollenkaan (vastoin kohtia 1.Joh. 4:3, 2.Joh. 1:7). Toiset opettavat, että seurakunta tulee
Kristukseksi inkarnoiden Hänet lihaan hallitsemaan maan päällä. Jotkut opettavat hämärää
välimaaston oppia, joka näyttää sanovan, että toinen tulemus tapahtuu vasta, kun Jeesus ensin

ilmestyy ”asumaan” seurakunnassaan maan päällä ”Hengellänsä” (s.o. Jeesuksen salainen paluu
Kristus -”Henkenä” eli ”Läsnäolona”).
Tähän väitettyyn tapahtumaan viitataan joskus Toisena Helluntaina.[14] Toisen Helluntain sanotaan
olevan erityinen toissijainen Hengen ”vuodatus” vastauksena seurakunnan kuuliaisuuteen apostolin
ja profeetan ”virkojen” ”ennallistamisessa,” opetus, jonka myös C. Peter Wagner ja hänen NAR:in
kannattajansa ovat omaksuneet.[15] Sitten tulee lopunajan vertauskuvallinen ”Lehtimajanjuhla,”
toistuva teema kaikkien tätä eskatologiaa opettavien keskuudessa:
Ensimmäinen Helluntai sai uskovat olemaan ”puettuja voimalla korkeudesta.” Toinen
Helluntai tarkoittaa Kristuksen inkarnoitumista ruumiiseensa (into His Body).... Tämä on
se, mitä Latter Rain -opettajat sanoivat, että meidän täytyy odottaa seurakunta-ajan
viimeisessä vuodatuksessa![16][korostus lisätty]
Vanhan Testamentin kirjoitukset hengellistetään näkemään synnytys liitonarkin paluuna
temppeliin, joka on Kristuksen tuleminen näkymättömänä elävään temppeliinsä,
seurakuntaan (coming of Christ invisibly into His living temple the church). Tämä
tapahtuu, kun Lehtimajanjuhla toteutuu, mikä juhlii Herran asumista kansansa keskuudessa.
”Kun tämä tapahtuu, niin enää ei ole Pää (Jeesus Kristus) taivaassa ja ruumis (uskovat) maan
päällä – vaan yksi Täydellinen Ihminen, joka täyttää sekä taivaan että maan.” [17][bold ja kursiivi
lisätty, alleviivaus alkuperäinen]

Uskomus, että Jeesus Kristus tulee ensin ”Henkenä” eli ”Läsnäolona” muuttaa perusopit
Kristuksesta ja kolminaisuudesta (Room.1:3-4).[18] Se sivuuttaa (tai ali-arvioi), että Jeesus tulee
uudelleen ylösnousseessa ruumiissaan (Ilm. 1:7; Hepr. 9:27, jne.). Se ei eroa docetismista,
alkuseurakunnan harhaopista, joka kielsi, että Jeesus Kristus tuli ensimmäisen kerran lihassa.
Pastori Anton Bosch valistaa meitä, että tämä ”on myös suosittu temppu, jota ovat käyttäneet kultit
ja muut, jotka ovat asettaneet päivämääriä Hänen paluulleen ja kun Hän ei palannutkaan tuona
päivänä, niin vastaus on, että Hän palasi 'Hengessä.'”[19]
Mitä se merkitsee, kun nämä opettajat sanovat, että Jeesus salaisesti eli näkymättömästi palaa
”Henkenä” eli ”Läsnäolona”? He ajattelevat, että Seurakunta (Ruumis, Morsian) tulee tämän
”Hengen”/”Läsnäolon” asuttamaksi siinä määrin, että siitä itseasiassa tulee Kristus maan päällä.
Huomautus: Tämä ei tarkoita Pyhän Hengen sisäistä asumista yksilöuskovan elämässä, vaan he
uskovat erilliseen ”täyttymiseen” tulevalla ”Läsnäololla,” joka saa aikaan yhteisen (corporate)
”Jumal-ihmisen” eli ”Täydellisen Ihmisen.” Tästä johtuu heidän lauseen ”Jumalan lasten
ilmestymistä” (Room. 8:19) väärä soveltaminen. Eräs kriitikko on tiivistänyt tämän teologian näin:
MSOG -opetuksessa tämä kohta on otettu tarkoittamaan väkevää lopunaikojen uskovien
paljastamista kirkastettuina, muutettuina ja täydellisiksi tehtyinä ja Kristuksen
valtaamina siinä määrin, että heistä tulee Yksi hänen kanssaan ja tulevat eläväksi yhteiseksi
(corporate) Jumalan Pojaksi maan päällä, joka hallitsee hänen kanssaan. Tämä tehdään
”kirkkauden (glory)” laskeutumisella lopullisessa musertavassa tapahtumassa, joka muuttaa
(transfigure) kaikki ne, jotka saavat sen. (Joissakin vähemmän harhaoppisissa muunnelmissa
tämä tapahtuma on eteneminen hengelliseen täydellisyyteen ja pyhyyteen lopunaikoina.)[20]
[emphasis added]

Tämä virheellinen skenario ali-arvioi ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen Vapahtajamme, Jumalan
Pojan, joka istuu Isän oikealla puolella (Apt. 7:55-56; Hepr. 1:3; 12:18, jne.). Sensijaan heidän
”Jumal-ihmisensä” on ”Jumalan ilmestyslapset” – yhteinen (corporate) ruumis (”Morsian”), joka
manifestoituu Kristuksena lihassa täällä maan päällä. Näistä perusvirheistä johtuen seurakuntaan
sovelletaan väärin monia kohtia, jotka tarkoittavat yksin Kristusta.
Latter Rain -opettajat korostavat, että tämä ”Morsian” tulee maan päälle inkarnoituneen Kristuksen
lihaksi; että tämä Yhteinen (Corporate) Morsian tulee tämän Kristuksen ”Hengen,”Läsnäolon,”
täyttämäksi eli asuttamaksi. Tämän sisäisen ”Läsnäolon” sanotaan siten varustavan Yhteisen
Morsiamen kävelyttämään ulos (kirjaimellisesti) Ilmestyskirjan tuomiot – Kristuksen

inkarnoituneena ruumiina – ja sille annetaan mandaatti alistaa maa ja panna kaikki jalkojensa alle.
[21] Siten monia Raamatun kohtia, jotka Ilmestyskirjassa tarkoittavat vain Jeesusta, sovelletaan
väärin Morsiameen sen velvollisuuksina ja vastuina. Tästä on monia variaatioita ja monet opettajat
puhuvat ristiin omien lausuntojensa kanssa.[22] Tämä kuitenkin on se uskomus, joka muodostaa
perustuksen sille ääridominionismille, jota opetetaan.
IHOP:in ja NAR:in asiakirjoissa on itseasiassa aikalailla sekavuutta koskien ”Jeesuksen Henkeä” ja
”Pyhää Henkeä.” Kun he puhuvat ”Hengestä,” he usein tarkoittavat tätä toissijaista ”Läsnäoloa,”
jota he yrittävät kutsua esiin 24/7 -rukouksillaan. Ironista kyllä, he vähättelevät todellista Pyhää
Henkeä – varsinkin Hänen sisäistä läsnäoloaan, joka on jo luvattu uskoville.[23] Sensijaan he vaativat
kannattajiaan suorittamaan kaikenlaisia Raamatun ulkopuolisia eksoottisia rituaaleja, vimmaisia
ilveilyjä, julistettuja määräyksiä ja huutavia julistuksia kutsuakseen lisää tämän ”Hengen”
”Läsnäoloa.”
Heidän ”Henkensä” ei ole Pyhä Henki[24] eikä Jeesus Kristus palaa ”Henkenä.” Kuten tri. Steinkamp
on terävästi huomioinut:
Jeesus ei ole tullut Pyhäksi Hengeksi. Sensijaan Pyhä Henki asuu uskovassa. Ylösnoussut
Jeesus on Isän oikealla puolella ja kirkastetussa ylösnousseessa ruumiissaan palaa
ruumiillisesti maan päälle. On selvää, että sisäisesti asuvan hengen ei tarvitsisi palata
taivaasta. Tällä perusteella jotkut dominionistiset opettajat väittävät, että Jeesus voi olla
Jumalan jatkuva inkarnaatio Hänen ruumiissaan (seurakunta) maan päällä. Näin ollen kohdat,
jotka tarkoittavat Kristuksen hallintaa maan päällä, nähdään usein viittaavan seurakuntaan
ennemmin kuin Jeesukseen...[25]
Vanhan Latter Rain'in/MSOG'n -opettajat käyttivät omaa ainutlaatuista terminologiaansa
kuvailemaan epätavallisia käsityksiään. Samoin IHOP/NAR'illa on oma erikoinen ”talonsisäinen”
kielensä. ”Maallikolle” voi olla hyvin vaikeaa kahlata läpi heidän kullattua hengenpuhettaan.
Kuitenkin, kun pääsee perille siitä monimutkaisesta sanahelinästä, käy selväksi, että alkuperäiset
harhaopit ”Jumalan ilmestyslapsista” on modernisoitu populaariin kulutukseen.

”Läsnäolon” eskatologian historia
Se kaikki alkoi vuonna 1951, kun George Warnock, joka oli ollut Sharon''in Latter Rain
-leirikokouksissa Kanadassa ja Ern Baxter'in (William Branham'in työkumppani) henkilökohtainen
sihteeri, asettui asumaan Sharon'in orpokotiin ja kouluun ja tekemään toimistotyötä. Sitten hän
jatkoi kirjoittaen Israelin juhlien vertauskuvalliseen tulkintaan perustuvan kirjan nimeltä The Feast
of Tabernacles, jossa Lehtimajanjuhla tarkoittaa kunniakasta lopunajan seurakuntaa, joka nousisi
ennenkuin Kristus voi palata.” [27] Tässä kirjassa hän sepitti systemaattisen opin tälle liikkeelle, joka
otti nimen The New Order of the Latter Rain (Myöhäissateen Uusi Järjestys). Warnock ilmoitti
lähtökohdaksi:
”Pääsiäinen, Helluntai ja Lehtimajanjuhla ovat malli koko seurakunta-ajasta, joka alkaa
Jeesuksen kuolemalla ristillä, tullen täydelliseksi [Lehtimajanjuhlassa] Jumalan lasten
ilmestymisessä (Manifestation of the sons of God). Nämä 'Voittajat' tulevat täydellisiksi
ja astuvat kuolemattomuuteen voidakseen perustaa Jumalan valtakunnan maan päälle.” [28]
[korostus lisätty]

”Tämä tapahtuu Kristuksen salaisella sisäisellä tulemuksella joillekin kristityille, mikä
muuttaa heidät 'Voittajiksi.'” [29][all emphasis added]
Kun Warnock puhui täydelliseksi tehdystä seurakunnasta, hän tarkoitti, että lopunajan seurakunta –
tämän ”salaisen sisäisen Kristuksen tulemuksen kautta – kypsyisi ”täyteyteen” tulemaan
Kristukseksi (s.o. ”inkarnoimaan Kristuksen”). Toisin sanoen, seurakunta tulisi itsessään yhdeksi
Kristuksen kanssa – ei raamatullisen Kristuksen liitossa/kanssakäymisessä Kristuksen kanssa – vaan
Kristuksen pohjimmiltaan (in essence).[30] Tämä yhteinen ”Voittajien” ryhmä uskoi, että he tulisivat

sitten kyllästetyksi sekä täydellisyydellä että kuolemattomuudella. Uraa uurtavassa raportissaan
NAR:sta otsikolla “The Roots and Fruits of the New Apostolic Reformation* (Uuden apostolisen
uskonpuhdistuksen juuret ja hedelmät)” Bob DeWaay tiivistää Warnock'in opetuksen eskatologisen
merkityksen:
Yksi harhaoppisimmista [Myöhäissateen uuteen järjestykseen] yhdistetyistä opetuksista oli
nimeltään ”Jumalan ilmestyslapset (the manifested sons of God), joka väitti, että tietyt
eliittikristityt saisivat lupauksen kuolemattomuudesta (kuten Room. 8:19 lupaa) nyt
ennemmin kuin parousia'ssa. Warnock opetti, että seurakunnan on voitettava kaikki viholliset,
joihin hän sisällytti kuoleman, ”viimeisen vihollisen,” ennenkuin Kristus voi palata: ”Jumala
sanoo, että Kristus tulee pysymään siellä, missä on, kunnes kaikki Hänen vihollisensa ovat
Hänen jalkojensa alla. Ja Hänen vihollisiinsa kuuluu ”viimeinen vihollinen,” joka on
Kuolema. Täytyy nousta voittajien ryhmä, jotka valloittavat ja tulevat täysin voittoisiksi yli
kaikkien maailman vastustavien voimien, lihan ja Paholaisen – ennenkuin tämä dispensaatio
päättyy.” ”Voittajat” on toinen Latter Rain'in käyttämä sana kuvaamaan elitistisiä kristittyjä,
joiden tulee erottua meistä muista.[31] [korostus lisätty]
* Aasilla on tämä artikkeli suomennettuna. Lähetän pyynnöstä.

On useita toisiinsa liittyviä opetuksia, jotka muodostavat laajemman pohjan tälle radikaalille
poikkeamiselle oikeasta opista. Pane merkille epätavallinen kieli tämän eskatologian tiivistelmässä:
• JUMALAN LASTEN ILMESTYMINEN, joka on seurakunnan täyteys ja kirkastaminen
päivänä, jolloin ”Kristus muodostetaan kansassaan.” He ovat Herran väkevä armeija (Joelin
armeija). Tätä kuvaillaan joskus Poikalapsen syntymänä – s.o. Seurakunnan voittajat
tuodaan (kirjaimellisesti) ”Kristuksen täyteyden täyden iän määrään” ja tulevat
Kirkastetuksi Kristukseksi – ”Kristuksen monijäseniseksi ruumiiksi” maan päällä Jumalan
kirkkauden täyteyden kautta...
• Lehtimajanjuhla ymmärretty hengellisesti ilon ja riemun sadonkorjuujuhlana, kun Arkki
palaa Elävään Temppeliin, kirkkauden pilvi palaa ja Kristus ilmestyy kansansa keskellä.
Kristus inkarnoituu Ruumiissaan – Kristuksen tulemus ymmärretty näkyvänä ja
hengellisenä (s.o. ”Jumalan Valtakunta on teissä”). Tunnettu myös Joelin profetian
”Myöhäissateen” vuodatuksena – Toisena Helluntaina, jossa Kristus asuu koko [yhteisessä]
Ruumiissaan toisin kuin ensimmäisenä Helluntaina, jolloin hän asui yksilöissä.
• HÄMMÄSTYTTÄVIÄ MERKKEJÄ JA IHMEITÄ tapahtuu Jumalan ilmestyslasten
käsien kautta. Heidän kampanjansa johtaa kunniakkaaseen lopunaikojen sadonkorjuuseen –
kun poikalapsivoittajat lähtevät korjaamaan satoa.[32] [muutama kursiivi lisättty]
Kuten edellä todettiin tämä liike opetti myös välttämättömyyttä ”ennallistaa” apostolien ja
profeettojen ”virka,” puoli, jota NAR nykyisin korostaa. Tämä diktatorisen vallan hierarkinen
pyramidi, joka hallitsee sekä seurakuntaa että maailmaa, nähdään voimakkaana pakottamisen
mekanismina kansakuntien ”sadon korjaamiseksi”. [33] Tästä puhumme lisää myöhemmin.
Earl Paulk, alkuajan vaikutusvaltainen opettaja, väitti, että Jeesus on ”tullut ennallistamisen ja
rakkauden korkeampaan valtakuntaan tulemalla sisäisesti asuvaksi Hengeksi.”[34] Huomautus: Paulk
ei tässä viittaa Pyhään Henkeen: Paulk'in sanoma ”Kristuksesta meissä” oli sanoma sekä hallinnan
että kuolemattomuuden saavuttamisesta:
Kristuksen meissä täytyy ottaa maan hallinta.... Jumalan seuraava siirto ei voi tapahtua,
ennenkuin Kristus meissä ottaa hallinnan.[35][kaikki korostukset lisätty]
Jeesus Kristus, Valtakunnan ensihedelmänä, aloitti kuoleman voittamisen työn yksilötasolla,
mutta me Hänen seurakuntanaan, olemme niitä, jotka vievät tehtävän päätökseen... Kuolemaa
ei voiteta sillä, että Jeesus palaa maan päälle. Se voitetaan, kun seurakunta seisoo rohkeana ja
sanoo, ”Meillä on maan hallinta.”[36] [korostus lisätty]

Paulk uskoi, että kristittyjen täytyy vapauttaa tämä ”Henki” tämän maailman valtakuntiin
rukouksen kautta. Rukouksen aiheuttama tämän ”Hengen” vapauttaminen saa maalliset valtakunnat
murenemaan, kun seurakunta tulee valtuutetuksi voittajina ottamaan hallinnan.[37] Paulk opetti, että
seurakunta oli Jeesuksen inkarnaatio:
”Jeesus oli Jumala lihassa. Meidän täytyy olla, kuten Hän oli maailmassa ja jopa suurempia
volyymissä ja vaikutusvallassa.”
”Jumalan inkarnaation loppuunsaattaminen maailmassa täytyy olla Hänen
seurakunnassaan... Jeesus on ensihedelmä, mutta ilman jatkuvaa sadonkorjuuta
inkarnaatio ei koskaan ole täydellinen.”...

”Me olemme maan päällä Jumalan jatkeina päättämään Hänen alkamansa työn. Me
olemme Jumalan olemus, Hänen jatkuva inkarnaationsa maailmassa.”[38] [korostus lisätty]
Jos tämä kuulostaa samanlaiselta kuin New Age'n opetukset ”jumalasta sisällä,” niin se johtuu siitä,
että kummankin juuret ovat gnostilaisuudessa.[39] Evankelikaaliset postmodernit opettajat ovat
omaksuneet samanlaisen ”inkarnationaalisen” kielen.[40] Siten heidän yhteinen uskomuksensa
”inkarnoituvasta Kristuksesta” ehkä selittää, miksi tietyillä evankelikaalisilla johtajilla ei näytä
olevan mitään vaikeutta löytää yhteinen pohja nykyisten IHOP:in ja NAR:in johtajien kanssa.[41]
Bill Britton, tuottelias Latter Rain -opettaja opetti samalla tavalla Jeesuksen paluuta yhteisen
(corporate) lihan ruumiin kautta. Pane jälleen merkille ainutlaatuinen terminologia:
Äkkiä maailma näkee Jeesuksen jälleen lihassa, kun Hän manifestoituu näiden tuhansien
pyhien kautta samanaikaisesti kaikkialla maailmassa... jos Jumala ilmestyi lihassa
[Jeesuksen Kristuksen] ruumiissa, niin ajattele, mitä se tulee olemaan, kun Hän manifestoi
tuota samaa elämää tuhansien kautta yhtä aikaa.
Rakkaat, ne ovat ihmisiä inhimillisissä lihan ruumiissa, jotka valloittavat tämän maailman
ja lyövät Saatanan... Jeesus löi Saatanan ja voitti hänet puolestamme ja pani kaikki helvetin
voimat julkiseen häpeään. Ja Hän teki sen lihan ruumiissa. Koska Hän on Ruumiin Pää, niin
nyt Ruumiin kuuluu seurata sitä mallia, jonka Hän on meille asettanut.... Tämä Kristuksen
Ruumis, Voittaja, tulee esiin väkevässä voimassa manifestoimaan Kristuksen täyteyttä
maailmassa. Heidät tunnetaan Jumalan ilmestyslapsina (Manifested Sons of God)….[42]
[korostus lisätty]

Huomaa, kuinka Bill Britton'in opetus yhtäaikaisesta tämän ”Läsnäolon” manifestoitumisesta on
huomattavan samanlainen, kuin Barbara Marx Hubbard'in ehdottama “Harmageddonin vaihtoehto
(Armaggedon Alternative)” Jumalan tulevan tuomion välttämiseksi. Tämä merkittävä New Age
-johtaja opettaa ”Planetaarista Helluntaita (Planetary Pentecost),” joka muistuttaa Latter
Rain'in/MSOG:n opettamaa Toista Helluntaita. Hubbard kirjoitti kirjassaan The Revelation
(Ilmestyskirja) lopunajan ”suuresta Yhteistyön Hetkestä, joka voi muuttaa riittävästi kaikki yhtenä
joukkona välttämään tarve murtaa seitsemäs sinetti.” (Ks. Warren Smith'in kirja False Christ
Coming, s. 100-103, tunnistaaksesi näiden eskatologioiden muut samankaltaisuudet.
Nämä vanhemmat Latter Rain/MSOG -opit ”Läsnäolosta” jatkoivat uuteen elämään 1980- ja 1990luvuilla, kun johtajat alkoivat uudistaa ja päivittää näitä opetuksia laajalevikkisempään kysyntään.

Kansas City'n profeetat ja Läsnäolo
1980-luvun lopulla Latter Rain -opetukset juurtuivat täysin sen liikkeen oppeihin, joka nyt on tullut
laajalti tunnetuksi lyhenteistä IHOP ja NAR. Vuonna 1990, juuri kun ”Kansas City'n profeetat”
sulautuivat Vineyard'in John Wimber'iin ja Fuller'in seminaarin C. Peter Wagner'iin (joka
myöhemmin perusti NAR:in [44]), Discernment Ministries julkaisi hämmästyttävän raportin koskien
vuoden 1989 Vineyard -konferenssia,[45] jossa nämä vanhat Latter Rain -kultin opit herätettiin

henkiin. Raportissa tiivistettiin, mitä sanottiin:
1.

He uskovat tulevansa Kristukseksi yhteisesti ja yksilöinä. Kun kuulet jonkun sanovan,
kuten Mike Bickle (Kansas City Fellowship'istä puhuessaan Vineyard -konferenssissa vuonna
1989) sanoi, ”Kristus on Alfa ja me olemme Omega,” niin heti ymmärrät, että tämä ei ole
raamatullista – vain Kristus on Alfa ja Omega. Mitä se sitten on? Manifest Sons of God... s.o.,
me olemme Kristus yhteisesti....

2.

He uskovat, että seurakunta on Jeesuksen jatkuva inkarnaatio. Tämä on
ilmestyslapsiopetuksen kulmakivi. Sensijaan, että olisimme osallisia Jeesuksen jumalallisesta
luonnosta, me tulemme TASAVERTAISIKSI ja JOPA OMAKSUMME JEESUKSEN
KRISTUKSEN ROOLIN.[46] [bold lisätty, alleviivaus alkuperäinen]

Tämä on hieno petos. Samalla kun tunnustavat, että Jeesus tuli lihassa, he sitten sanovat, että
SEURAKUNTA inkarnoi Jeesuksen ja tulee Kristukseksi lihassa. He jopa käyttävät sanaa
”Tempaus (Rapture)” viittaamaan ”sisäiseen Kristukseen”:
TEMPAUS Jumalan Ilmestyslapsien (Manifests Sons of God) odottamana on ”sisäisen
Kristuksen” esiin tuleminen jokaisessa pyhässä Mallipojan (Pattern Son) järjestyksen
mukaan. Hän teki sen jumalallisena, kuolemattomana ja synnittömänä Jumalan Poikana.
Tätä voi kopioida jokainen yksilö, joka seuraamalla Jeesusta Mallipoikana tulee
Ilmestyslapseksi (Manifested Son). Tämä joukko (company) tunnetaan ”Uutena Rotuna
(New Breed)” tai ”Joelin Armeijana” jne. He ottavat hallinnan (perustavat teokratian eli
Jumalan hallituksen) ja toimeenpanevat tuomion jumalattomiksi katsomilleen. [47][bold lisätty]
Täyttävää ”Läsnäoloa” on kuvailtu usein ”kirkkautena (glory).” Samassa vuoden 1989 Vineyard'in
”profeettojen konferenssissa” Paul Cain totesi: ”Jos pääset tarpeeksi lähelle Jumalaa, voit uuttaa
(extract) Jumalan hengityksen, voit uuttaa Jumalan kirkkauden suoraan Hänestä ja sitten välittää
sen sukupolvellesi.”[50] Toinen puhuja konferenssissa väänsi Raamatun sanomaan, että me
”tulemme” Sanaksi:
”...Herra on hyvin istuttanut tämän Uuden Morsiamen ja Uuden Rodun siemenen... Hän on
avaamassa kohdun ja Hän on synnyttämässä tämä Uuden Asian.... Kun Sana tehtiin lihaksi ja
asui keskuudessamme, me katselimme Isän ainosyntyisen kirkkautta ja kun SINÄ alat tulla
tuoksi Sanaksi, niin haluan sinun tietävän, että maailma katselee Isän kirkkautta ja se on se,
mitä odotamme näkevämme... Haluan sinun tietävän, että meillä tulee olemaan jonkin verran
kanavoimista jonakin päivänä, mutta se tullaan kanavoimaan suoraan taivaan
valtaistuinsalista.”[51][korostus lisätty]
Tähän ”Läsnäoloon” viitattiin myös ”tulena” 1990-luvulla. Tälle on historia. Franklin Hall,
vastuussa monista opetuksista, joita 1950-luvulla tuli Myöhäissateeseen ja Ilmestyslapsiin, opetti
”tulikastetta.” Tämä ”tulikaste,” hän väitti, voitiin siirtää eteenpäin kättenpäällepanemisen,
(jakaminen) ja muiden äärimmäisyyksien kautta, jotka jakavat Pyhän Hengen tulta ihmisten
ruumiisiin paaston ja rukouksen kautta.”[52] Hall’in vanha opetus elvytettiin 1990-luvulla Toronton
ja Brownsville'n ”nauruherätysten” kautta, jolloin oli monia raportteja ”Hengestä,” joka laskeutui
ihmisten päälle kuin ”tuli.” Erään perusteellisen selvityksen mukaan tästä ilmiöstä Benny Hinn
nimenomaan kuvaili sitä ”Jumalan läsnäolon tulena”:
...päivä on tuleva, jolloin Jumalan läsnäolon tuli ilmestyy näkyvästi julkisissa kokouksissa. Et
ehkä ole koskaan ennen kuullut siitä – se on raamatullisia.... Me olemme tunteneet Pyhän
Hengen kasteen, mutta emme vielä ole tunteneet tulta. Ja olen täällä kertomassa teille Etelä
Kaliforniassa, että Jumala on vierailemaisillaan teidän ja koko seurakunnan luona
tuoreella tulella.”[53][bold, alleviivaus lisätty, kursiivi alkuperäinen ]
Joitakin vuosia sitten, toukokuussa 2000, C. Peter Wagner’in kansallisessa profeettakoulussa
(National School of the Prophets),[54] IHOP -johtaja Mike Bickle selitti kuinka laskeutuva ”tuli” oli
toinen helluntaikokemus, joka voitelisi seurakunnan ”edelläkävijän (forerunner) hengellä” tuomiota

varten:
”Jakeessa Dan. 7:10 on tulivirta, joka murtautuu esiin Jumalan valtaistuimelta ja uskon, että
se on Pyhän Hengen persoona. Ja kun tuli tulee esiin, niin se ei ole vain tuomio. Se tuli on
ilmestys Jumalan sydämen palavasta halusta ihmisiin. Kun nyt kapina nousee tuota palavaa
halua vastaan, niin tuli ottaa pois sen, mikä estää rakkauden ja me sanomme sitä tuomioksi.
Mutta se tuli murtautuu esiin. Hänen nimensä on Pyhä Henki ja kun tämä tuli tulee läpi
historian, niin Malakia 3 sanoo, ”Edelläkävijät lopunaikana vapauttavat palavan tulen.”
Polttamisen henki on tämän Pyhäksi Hengeksi kutsutun tulivirran manifestaatio eli
ilmeneminen rukoilevan Jumalan huoneen kautta.... Se on edelläkävijän hengen voitelu...
Jumalan virta, Pyhä Henki, joka pukee meidät tulella tuoden meidät tuon kaltaiseen liittoon,
tuohon intiimiin morsiankumppanuuteen, jota kutsumme välittäväksi palvonnaksi
(intercessory worship).”[55] [kursiivi alkuperäinen. bold lisätty]
Bickle sanoo, että tämä ”tuli” on ”Pyhän Hengen” ”manifestaatio,” joka voidaan kutsua esiin IHOP
-tyylin palavalla rukouksella. NAR ”-apostoli” Cindy Jakobs hyppäsi välittömästi vahvistamaan
Bickle'n huomautukset myöntämällä, ”Emme ymmärrä helluntain tätä osaa.” Siten hän antoi
selkeän osoituksen, että Bickle'n huomautukset olivat viittaus vanhaan Latter Rain -käsitykseen
Toisesta Helluntaista. Jacobs painotti edelleen Bickle'n lausuntoa sanomalla, että ”Pyhän Hengen
tuli” on ”tulossa.... ja se tulee virtaamaan meistä maan kansakunnille.”[56]

”Hänen Läsnäolonsa päivät”

Francis Frangipane, yksi alkuperäisistä ”Kansas City -profeetoista”
yhdessä Paul Cain'in, Rick Joyner'in. Mike Bickle'n ja muiden kanssa [57]
julkaisi vaikutusvaltaisen kirjan The Days of His Presence (Hänen
läsnäolonsa päivät) vuonna 1996. Tässä kvasiteologisessa tutkielmassa
Frangipane käyttää samoja sanoja ”glory (kirkkaus)” ja ”presence
(läsnäolo)” samalla tavalla, kuin Latter Rain/MSOG -opettajat. Huomaa, että
hän käyttää sanaa ”Presence” isolla alkukirjaimella:
...Jumalan suunnitelma on, että täällä maan päällä, meissä, Herran
kirkkaus ilmoitetaan! Hänen Läsnäolonsa valoisa säteilevä valo,
kuten se loisti Mooseksen kasvoista ja täytti Salomon temppelin sen
vihkiäisissä – tuo Jumalan Läsnäolon valo nousee meidän
sisältämme aikakauden lopussa! Tämä sama jumalallinen kirkkaus alati lisääntyvässä
kirkkaudessa ilmestyy päällemme vuosina ennen Herran todellista toista tulemusta. [58] [kursiivi
alkuperäinen, bold lisätty]

Frangipane perustaa mystisen eskatologiansa osaksi henkilökohtaisiin näkyihin ja hengellisiin
kokemuksiin tästä ”Läsnäolosta.” Nähtyään näyn enkeliolentojen ”loistavasta, taivaallisesta
kulkueesta, Frangipane sanoo, että hän ”sai ymmärryksen Kristuksen laajenevasta Läsnäolosta ja
siitä vaikutuksesta, joka Hänen kirkkaudellaan on oleva seurakuntaan aikakauden lopussa.[59] Hän
kirjoittaa, ”Herran Läsnäolo säteilee Hänen kirkastetusta ruumiistaan taivaassa,”[60] lausunto, joka
kuulostaa samanlaiselta, kuin gnostilainen käsitys ”säteilyistä.”[61] Sitten hän toteaa, että tämä
”Läsnäolo” lisääntyisi:
Joten muuttuuko myös tämä maailma, kun Herran Jeesuksen persoona ja Hänen tuhatvuotinen
hallintonsa lähestyy. Hänen Läsnäolonsa säteily täyttää lisääntyvästi maailmaamme
ympäröivät valtapiirit (realms). Eikä ainoastaan maailma sellaisena, kuin sen tunnemme, ala
kokea dramaattisia muutoksia, kun Herramme kohtaa ja kaataa demonisia linnoituksia, vaan
myös niiden keskuudessa, joiden sydämet ovat avoimia ja kaipaavat Häntä, tapahtuu suuri
muutos!... Kristuksen Läsnäolo on kaikki, mikä täyttää mielemme. [62][bold lisätty]

Missään Raamatussa emme voi löytää pohjaa opille ”Kristuksen Läsnäolon” lisääntymisestä. Silti
Frangipane'n mukaan tämä ”Läsnäolo” ilmestyy ”ennen” Kristuksen toista tulemusta ja sekä
vahvistuu että lisääntyy:
Kuitenkin, ennenkuin Hän ilmestyy, kun Hän on lähellä, mutta vielä näkymätön, tuo sama
kirkkauden säteily vuodatetaan ”kaiken lihan” päälle... Sillä kuten Hän on voimassa ja
kirkkaudessa ilmestyessään, niin Hän on myös etukäteen, vaikkakin näkymätön! Ja se on
tämä ulospäin säteilevä Läsnäolo, joka tulee yhä häikäisevämmäksi seurakunnassa Hänen
toisen tulemuksensa edellä.
Hänen kirkkautensa piikin (surge) myötä monet asiat elpyvät maan päällä....
Me, jotka olemme avoimia ja antautuneita Kristukselle, katsomme hämmästyneinä, kun
Hänen Läsnäolonsa meissä myös vahvistuu ja lisääntyy …. Hän esittää itselleen morsiamen
ilman tahraa ja ryppyä....
Seurakunta kaunistetaan Hänen kirkkaudellaan ja täytetään Hänen säteilyllään, ennenkuin
Hän tulee sille fyysisesti!
Hänen täytyy kasvaa ja meidän täytyy vähentyä, kunnes Hänen Läsnäolonsa täyttää kaiken,
kaikkialla, Hänen itsensä kanssa.[63] [Kursiivi alkuperäinen, bold lisätty]
Tämän lausunto kuulostaa panenteismilta, joka opettaa, että Jumala on kaikessa.[64] Kuten toisetkin
Latter Rain -opettajat, Frangipane uskoo, että tälle sisäiselle yhteiselle (corporate) ”Läsnäololle” on
”Tuonpuoleinen Päämäärä (Transcendent Purpose)”[65] Seurakunnalla on tehtävä ja se on hallinta:
… Lopunajan seurakunnalle annetaan pehtoorius (stewardship), mandaatti taivaasta.
Kaikkivaltiaan Kuninkaan käskystä meidät on kutsuttu osallistumaan Jumalan kanssa
jumalallisen täyttymyksen prosessiin.
Katumattomalle maailmalle, luopiolle seurakunnalle ja riivaajille helvetissä tämä ilmenee
Jumalan tuomion ja vihan ajanjaksona.
Niille kuitenkin, jotka ovat antautuneet Jumalalle, se sama Henki, joka tulee tuomitsemaan
pahat, tulee myös asumaan vanhurskaissa ja muuttamaan heidät![66] [korostus lisätty]
Huomaa, että Frangipane sanoo, että ”Henki” tulee tuomitsemaan pahat ja että tämä sama ”Henki”
”asuu” vanhurskaissa. Raamattu ei sano, että ”Henki” tuomitsee pahat eikä se sano, että ”Läsnäolo”
tulisi asumaan seurakunnassa tuomitakseen pahat. Raamattu täsmentää, että se on ”Kristus Jeesus,
joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita” (2.Tim. 4:1). Seurakunta ei ole Jeesus. Tämä on vielä eräs
opetus, jolla on turmeleva vaikutus oppiin kolminaisuudesta.
Frangipane selittää, että ”seurakunta” ”astuisi Kristuksen kirkkauteen hengellisen täyteyden
perättäisissä vaiheissa.”[67] Hän väittää, että tänä viimeisen suuren täyteyden aikana Kristuksen
Läsnäolo laajenee Hänen herruuteensa antautuneiden elämässä....”[68] Tämän asteittaisen Herran
paluun Hänen ”Läsnäolonsa” kautta sanotaan olevan kuin sisäinen tulemus: ”ennenkuin Herran
päivä koittaa, kointäti nousee sydämissämme!” ja on oleva ”Hänen kansassaan nousevan Kristuksen
paljastaminen... Jumalan kirkkaus on nouseva meissä,” minkä sanotaan luovan ”harmonian” ja
”yhteyden,” joka on ”Kristuksen Läsnäolon seuraus.”[69]
Frangipane keskittyy kreikan sanaan parousia, joka voi tarkoittaa ”läsnäolo.” Perustuen osaksi
toiseen kokemaansa näkyyn hän uskoo, että ”koko merkkien ajanjakson aktivoi suoraan Kristuksen

lisääntyvä Läsnäolo, Parousia, aikakauden lopussa.” Hän julistaa selvästi käsityksensä, että Herra
lisääntyvästi manifestoituu Läsnäolossaan ennenkuin palaa fyysisesti.”[70] Tätä seikkaa
korostaakseen hän vakuuttaa, että ”on ero Kristuksen paluun kalenteripäivän ja sen tuovan
hengellisen täyteyden jakson välillä.” Niinpä kuten varhainen Latter Rain opetti, Kristuksen paluu
on jaettu kahteen osaan alkaen ”Kristuksen Läsnäolon saapumisesta.”[71] Jos joku vielä epäilee,
niin Frangipane toistaa:
...en sano, että tämä Kristuksen Läsnäolon aika ottaa tempauksen paikan; vaan, että se
edeltää sitä.[72]
Kohtalomme ei ole vain kuljettaa Kristusta sisällä, vaan ilmoittaa Hänen kirkkautensa
täyteys tässä maailmassa....
Kuten Jeesus oli sekä Jumala että ihminen, niin seurakunta on itseasiassa Kristuksen
asunto ihmisen temppelissä. Meissä oleva Jeesus ei ole erilainen, kuin Hän, joka asuu
taivaassa. Hän on kirkkauteen kääritty Kristus taivaassa. Hän on ihmislihaan kääritty
Kristus maan päällä...
Hän on päättänyt kätkeä kirkkautensa, ei meiltä, vaan meissä.[73] [Kursiivi alkuperäinen, bold lisätty]
Tässä vaiheessa Frangipane esittelee pahaenteisen opin, joka selittää tämän ”Läsnäolon täyteyden”
tarkoituksen – ”lopullinen puhdistus tapahtuisi aikakauden viimeisinä vuosina.”[74] Tämä on ohuesti
peitelty viittaus Latter Rain'in usein profetoituun lopunjan ”sadonkorjuuseen.” Maan sadonkorjuu
on sama, kuin käsite maan ”puhdistamisesta.”[75] Ne, jotka ”eivät voi hyväksyä Jumalan lupauksia
aikakauden lopun kirkastetusta seurakunnasta,” luokitellaan varoituksella, ”varokaa koiria.”[76]
Ettei kenellekään jäisi epäilystä, hän toistaa, ”Aikakauden lopussa kaikki, mistä puuttuu ykseys
Kristuksen kanssa, näyttää synniltä.”[77] Tarkoittaako se, että synniksi määritellään kaikki, mistä
puuttuu tämä Kristuksen ”Läsnäolon” kokeminen sisällä? Sitä voi vain pohtia.
Nämä epäsovinnaiset ideat jatkuisivat tullakseen olennaiseksi osaksi sekä IHOP:n että NAR:n
oppia. Tämän artikkelin seuraavat osat tulevat tarkastelemaan todistusaineistoa.
Stay tuned for Part 3. . . . Pysy aalloilla
Viitteet voi lukea täältä

