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Kuvan lisännyt Taakkatoimitus
Monet eivät osaa ottaa kantaa
valotetaanpa aihetta hieman.

ufo-ilmiöihin,

joten

Moni suhtautuu koko asiaan skeptisesti ja sanoo ufojen olevan
pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Mutta yhä enemmän on niitä,
jotka
väittävät
nähneensä
ufon
tai
kohdanneensa
avaruusolioita. Ehkä tunnetuin tällainen henkilö on ufoihin ja
paranormaaleihin asioihin perehtynyt ufologi Rauni-Leena
Luukanen-Kilde. Kyllä kai lääkärin koulutuksen omaava ihminen
on sen verran viisas, että pitäisi suunsa kiinni, jos nämä
olisivat vain mielikuvituksen tuotetta?
Miksi sitten Jeesukseen Kristukseen raamatullisella tavalla
uskovilla ei ole ufo-kokemuksia, mutta okkultismin ja
parapsykologian harrastajien piirissä niitä ilmenee? Ja hekään
eivät pidä ufo-kohtaamisia miellyttävinä, vaan ahdistavina.
Näistä kokemuksista on usein seurauksena pelkotiloja, jotka

voivat johtaa
itsemurhaan.

mielenterveyden

järkkymiseen

ja

jopa

Näiden olentojen sanoma on, että ihmisrotu voi kehittyä niiden
avulla korkeampaan tietoisuuden tilaan. ”Avaruusolennot”
saattavat puhua myös Jeesuksesta, mutta ne turhentavat Hänen
pelastustyönsä. Ne alentavat Jeesuksen samanlaiseen asemaan
kuin idän uskontojen valaistuneet mestarit. Lähinnä
hindulaisuudesta kumpuavaa on myös niiden opetus ihmisen
jumaluudesta ja jälleensyntymisestä.
Luin useita vuosia sitten erään hyvän kirjan, joka mielestäni
kuvaa erittäin hyvin ufo-ilmiöitä. Kirja tuo kirkkaasti esille
monien esimerkkien kautta, että taustalla ovat demoniset
henkivallat. Muistelen, että kyseessä oli Bob Larsonin kirja
UFO. Hän on tutkinut satoja kertomuksia ufojen sieppaamista
ihmisistä ja kohtaamisista ”avaruusolentojen” kanssa.
Apologetiikka-wikin mukaan ei-kristityt tutkijatkin myöntävät
ufojen demonologisuuden: ”Ufo-ilmiöllä ja Raamatun mukaan
demoniseksi luokiteltavilla ilmiöillä vaikuttaa olevan hyvin
läheinen suhde ja samankaltaisuus. Tämän ovat huomanneet myös
ei-kristityt tutkijat. Tässä yhteydessä esittämämme väite
Ufojen demonisuudesta ei siis ole vain epätoivoinen yritys
mahduttaa
ilmiö
maailmankuvaamme,
vaan
laajaa
tutkimusaineistoa analysoimalla tehty perusteltu johtopäätös.”
Ufoihin uskominen on Saatanan yksi tapa johtaa ihmisiä
harhaan: ”Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut
luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien
oppeja” (1. Tim. 4:1 RK).
Moni on saanut ”avaruusolennoilta” elämänohjeita, jopa
hengellisiä ohjeita. Tämän Paavali torjuu selvästi: ”Mutta jos
joku meistä – tai vaikka enkeli taivaasta – julistaisi teille
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille
julistaneet, hän olkoon kirottu” (Gal. 1:8 RK).
Ufot ja avaruusolennot ovat siis eksyttäviä henkivaltoja, ja

ne voivat johtaa harhaan viisaankin ihmisen, jos hän ei
tunnusta Jeesusta Kristusta Herrakseen eikä elämässään
ojentaudu Raamatun sanan mukaan.
Jos haluat perehtyä aiheeseen tarkemmin, lue lisätietoa
vaikkapa HeavenSeven7-sivuston kirjoituksesta Ufot ja
Raamattu.

Jatketaan aihetta hieman pidemmälle.
Ron

Patton

kirjoittaa

artikkelissaan

Demons

in

Alien’s

Clothing (Demonit avaruusolioiden vaatteissa), että eräillä
muinaisilla kulttuureilla oli tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia.
Egyptiläisillä, babylonialaisilla, atsteekeilla, mayoilla ja
inkoilla oli teknisesti ja tieteellisesti erittäin kehittyneet
kulttuurit. Nämä kansat suorittivat julmia eläin- ja
ihmisuhreja, ja uskoivat saavuttaneensa metafyysisen
tietämyksensä jumalilta, joiden he uskoivat saapuneen tähdistä
ja toisaalta myös maan alta. Ollessaan kukoistuksensa
huipulla, nämä sivilisaatiot sitten yhtäkkiä hajosivat tai
kuolivat sukupuuttoon. Nämä kulttuurit tunsivat outoja
olioita, joita pelättiin ja kunnioitettiin. Olentoja
saatettiin kuvata siivekkäiksi liskoiksi tai lohikäärmeiksi –
samalla tavalla on kuvattu Saatanaa ja sen apureita läpi
vuosisatojen.
Tästä
päästään
Don
Koenigin
mielenkiintoiseen
artikkeliin Muukalaisia ulkoavaruudesta vai suuri petos?
(suom. Samuel Korhonen.) Kirjoittaja toteaa ”avaruusolentojen”
olevan langenneita enkeleitä. ”Heidän todellinen motiivinsa on
pettää ihmiskunta ja he voivat myös yrittää geneettisesti
muuttaa ihmislajia niin, että Jeesus ei voi laillisesti tulla
Aadamin poikana ja olla ihmiskunnan sukulunastaja. … Jos ei
löytyisi yhtään geneettisesti puhdasta ihmistä lunastamaan
ihminen syntisestä tilastaan, niin Saatana ja enkelit
säilyttäisivät langenneen maan hallinnollisen valvonnan

loputtomiin.”
Koenig pohtii Raamatun alkulehdiltä löytyviä viittauksia
jättiläisiin, jotka olivat puoliksi ihmisiä, puoliksi
enkeleitä. Raamatussa (1. Moos. 6) kerrotaan, miten ennen
Nooan aikaa jotkut enkelit (Jumalan pojat) tulivat maan päälle
ja ottivat ihmisen tyttäriä vaimoikseen. Näin syntynyttä rotua
kutsuttiin nimellä Nephilim (hepreaksi ”langenneet” tai
”pudonneet”).
Ilmeisesti langenneiden enkeleiden tuottaman turmeluksen takia
maan elävät oli tuhottava vedenpaisumuksen avulla. King James
-käännöksen mukaan Nooa oli puhdas sukupuussaan (in his
generations), (1. Moos. 6:9). Nooan sukuhaara oli siis
geneettisesti turmeltumaton, ja tämän Jumala tahtoi säästää.
Raamatun kaanonista pois jätetty Eenokin kirja kertoo
tarkemmin maan päälle saapuneista langenneista enkeleistä ja
heidän toimistaan ihmisten parissa, sekä myös Jumalan
lähettämästä rangaistuksesta, jolla kaikki turmeltuneisuus
hävitettiin maan päältä. Eenokin kirjaa ei voida pitää Jumalan
sanana, mutta sen kertomus tukee Raamatussa kuvattuja
tapahtumia.
Don Koening sanoo, että on mahdollista, että viimeisinä
päivinä langenneet enkelit saattavat jälleen muuttaa
ihmisrotua
geneettisesti.
”On
mahdollista,
että
ihmismuukalaishybridejä
paljastetaan
meille
pian
kehitysopillisena siltana meidän ja heidän välillä. Ei ole
tapauksia, että tosi kristittyjä olisi vastoin tahtoaan
siepattu sikäli kuin tiedän. Se sanoo paljon heidän
alkuperästään. Useimmilla, jotka todistavat näistä
kohtaamisista, tahtoo olla pakanallinen teologia, tai
harrastavat okkultismia.” Koenig miettii, olisiko tällaisilla
geneettisillä manipulaatioilla jotain osuutta pedonmerkkiin –
paholainen yrittää muuttaa ihmistä Jumalan kuvasta Saatanan
kuvaksi. Ja sanoihan Jeesuskin, että Hänen tulemuksensa edellä
on oleva samanlaista kuin Nooan aikana: ”Niin kuin oli Nooan

päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa” (Matt.
24:37 RK).
Kuitenkin meillä, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen
pelastajanamme, on Pyhän Hengen sinetti turvana ja sen
vakuutena, että kuulumme Jumalalle. Käärmeen pää on rikki
poljettu Golgatalla, ja saamme olla Jeesuksen sovintoveren
suojassa kaikilta pahuuden henkivalloilta.
Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden
sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu
sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme
vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen
kirkkautensa ylistykseksi (Ef. 1:13,14 RK).

