
Hei Polvijärven pastorit ja kaikki muutkin Jeesuksen Kristuksen asioista kiinnostuneet, 

Kiitokset viestistänne. Vastaan nyt faktoihin perustuen siihen, mitä tulee näihin Pastori Chrisin opetuksiin, 
viitaten nyt siis tähän Heimo Enbuskan 3.5.2020 kirjoittamaan Facebook-postaukseen omalla seinällään 
otsikolla KANNANOTTO. 

Nyt nousee monenlaisia ääniä kuuluviin, kun TV7 Plus (www.tv7plus.fi) on näyttänyt nämä viime viikot tätä 
voimallista Evankeliumin julistusta, Jumalan Sanan opetusta ja totuuden paljastamista sielunvihollisen 
hankkeista näissä tämän maailman rakenteissa, mitä olemme nyt saaneet täällä Suomessakin vastaanottaa 
Pastori Chrisin opetuksen kautta. Kiitos Herralle Jeesukselle !! 

On tietenkin todella ikävää ja sydäntä särkevää nähdä se miten monet valitsevat olla nopeita puhumaan ja 
kirjoittamaan ilman, että ovat välttämättä edes sen syvällisemmin perehtyneet näihin kyseisiin asioihin, kuten 
käy ilmi myös tästä Heimo Enbuskan kirjoituksesta. 

Tästä Heimo Enbuskan Facebook-postauksesta on tähän mennessä (5.5.2020) tykätty 336 kertaa ja 86 
ihmistä on jakanut sen omalla Facebook-seinällään eteenpäin. Ja kommenteissa kuuluu monenlaista 
negatiivista ja tuomitsevaa ääntä... Minun kansani tuhoutuu oikean tiedon puutteeseen, sanotaan Hoosean 
kirjassa: 
  
”Minun kansani (uskovaiset) tuhoutuu tiedon puutteeseen” Hoosea 4:6 KJV 

”Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat 
ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään 
eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.” Ap.t. 28:27 

Tässä vaiheessa täytyi pitää täällä tauko ja alkaa polvillaan itkien rukoilemaan Hengessä suomalaisten 
puolesta, että Pyhä Henki saisi avata lisää heidän hengellisiä silmiään näkemään Jumalan hengellisiä 
todellisuuksia. Isä Jumala avaa heidän silmänsä, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. 

”Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Luuk. 23:34 

Rakas Pyhä Henki murra meidän suomalaisten sydämiä nöyrtymään sinun edessäsi enemmän. Rukoukseni 
on, että jokainen tässä Heimo Enbuskan kirjoituksessa hengellisessä mielessä mukana oleva tuntisi nyt 
piston sydämessään ja laskeutuisi rukouksessa polvilleen Herra edessä tutkimaan rehellisesti omaa 
sydäntään ja omia motiivejaan, että ovatko ne kaikki todella linjassa Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon 
kanssa näissä asioissa. 

”Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: 
"Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Ap.t. 2:37 

Toisten Jumalan palvelijoiden tuomitseminen ja kritisoiminen on todella vaarallista eikä ollenkaan Raamatun 
mukaista. 

"Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni". Ps. 105:15 

Meidän tulee olla aivan äärimmäisen tarkkoina varsinkin siitä, mitä me puhumme sellaisista Jumalan 
palvelijoista, joille Jumala on jo antanut paljon enemmän vastuuta toisten ihmisten elämistä ja iankaikkisuus 
kohtaloista, kuin mitä meille itsellemme on vielä uskottu. 

”Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän 
tili tuomiopäivänä.” Matt. 12:36 

Ihan yhtälailla olen itsekin joskus aikoinaan ihan omaa ymmärtämättömyyttäni puhunut paljon turhia sanoja 
ja jopa sortunut arvostelemaan Jumalan ihmisiä. Kiitos Herralle, että kurssin korjauksen ja Raamatun Sanan 
opiskelun kautta Hän pääsee uudistamaan meidän mieliämme tuntemaan enemmän todellista, elävää 
Jumalaa ja kuulemaan paremmin Hänen Pyhän Henkensä ääntä. Meidän tulee myös osata katsoa nöyrästi 
peiliin itseämme ja katsoa mikä on se meidän oman hengellisen elämämme todellinen hedelmä? Kuinka 
monta ihmistä seuraa meitä hengellisessä mielessä ja onko Herra edes uskaltanut antaa käsiimme vielä 
minkäänlaista todellista vastuuta toisista ihmisistä näissä Jumalan Valtakunnan asioissa? Milloin olemme 
viimeksi johdattaneet henkilökohtaisesti sielun Kristuksen luokse? 

”Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä 
viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.” Luuk. 6:44 

http://www.tv7plus.fi/


PASTORI CHRIS OYAKHILOMEN HEDELMÄLLINEN PALVELUTYÖ 

Pastori Chrisin palvelutyö on tämän päivän maailmassa kaikkein laajimmalle kasvanut ja levinnyt kristittyjen 
yhteistyö, joka yhdistää kristittyjä yli seurakuntarajojen. Jo pelkästään Pastori Chrisin omissa seurakunnissa 
on melkeen koko Suomen kansan verran ihmisiä! Arvostettu Jumalan palvelija Dr. Morris Cerullo puhui 
Pastori Chrisille vuonna 2019 Lontoossa järjestetyssä konferenssissa sanoen, että Herra käski minun kertoa 
sinulle näin: 

"I have ordained him to bring a spirit of unity to the ministry that I have raised up in these last days! 
He will be an instrument to unite the body of Christ, not separate” 

”Minä olen asettanut hänet tuomaan ykseyden hengen tähän nostamaani lopunaikojen 
palvelutyöhön! Hän tulee olemaan työkalunani Kristuksen Ruumiin yhdistämisessä, ei sen 
hajottamisessa.” 

https://www.youtube.com/watch?v=yEY5viG4reo 

Pastori Chris on siis Herran käytössä YHDISTÄMÄSSÄ Kristuksen Ruumista, kuten näemme hänet nyt 
puhumassa MILJARDEILLE ihmisille kaikkialla ympäri maailmaa! 

Tokihan kuulemme sitten myös välillä niitä toisenlaisiakin ääniä, jotka aikaansaavat valitettavasti 
enemmänkin sitä Kristuksen Ruumiin hajottamista ja sekoittamista, kun he puhuvat Kristuksen Ruumista 
vastaan. Jeesuksen sanat ovat tässä kohtaa todella selkeät: 

”Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se 
hajottaa.” Luuk. 11:23 

Kysymys kuuluukin tässä kohtaa kumpaan suuntaan sinä annat oman äänesi ja suusi puhua? 

Voimme nähdä tätä samaa myös siinä, miten Herra käyttää varsin suuresti myös tätä Pastori Chrisin 
kirjoittamaa Rapsodia Todellisuuksista päivän sanaa, joka on levinnyt kaikkialle ympäri maailmaa ja miljoonat 
eri seurakunnat käyttävät Rapsodiaa päivittäin oman henkilökohtaisen suhteensa rakentamiseen Pyhän 
Hengen kanssa, sekä kadotettujen sielujen tavoittamiseen Evankeliumin sanomalla. 

Christ Embassylla eli Pastori Chrisin seurakunnalla on kaikkein kehittyneimmät teknologiat ja myös 
laajimmat yhteistyöverkostot ihmisten tavoittamiseen globaalisti. Rapsodia Todellisuuksista päivän sanaa 
käännetään jo yli 2000 eri kielelle joka kuukausi ja jo pelkästään heidän kääntäjäverkostossa työskentelee yli 
5000 vapaaehtoista, kuten myös me täällä koti-Suomessa. 

Ennätyksiä on jälleen rikottu 12.4.2020, kun Pastori Chrisin Globaaliin Pääsiäisjumalanpalvelukseen 
osallistui yhteensä yli 3,25 MILJARDIA ihmistä ympäri maailmaa. 

https://loveworldnews.org/inside-loveworld/inside-loveworld/over-3-25-billion-people-join-pastor-chris-for-
special-easter-sunday-service 

Näitä Pastori Chrisin Globaali Rukouspäivä LIVE-lähetyksiä on seurannut siis arviolta 1-3 MILJARDIA 
ihmistä näiden kuluneiden neljän viikon aikana. Pastori Chrisin viikottaisessa rukousverkostossa on 
puolestaan mukana yli 40 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. 

https://www.pastorchrisonline.org/prayernetwork.php 

MITÄ PASTORI CHRIS ON TODELLISUUDESSA PUHUNUT 

Pastori Chris ei ole puhunut koronavirus-rokotteesta, joka sisältäisi nyt mikrosirun. Sen sijaan hän on kyllä 
puhunut vihollisen suunnitelmista ihmisten globaalin rokottamiseen liittyen. Pastori Chris on myös opettanut 
pedon merkkiin liittyen Raamatun valossa ja paljon myös lopunajoista ja mm. Euroopan roolista näinä 
lopunaikoina. Mutta kaikkein viisainta on nyt varmasti se, että jokainen näistä asioista kiinnostunut katsoisi 
itse kaiken sen, mitä Pastori Chris on todellisuudessa sanonut ja minkälaisessa kontekstissa, jotta saa 
ymmärrettyä sen todellisen sanoman hänen opetuksestaan. 

Olemme keränneet nämä Pastori Chrisin opetukset (suomennettuina) juuri tästä syystä nyt jokaisen 
suomalaisen ulottuville osoitteeseen www.rapsodia.fi 

5G-TEKNOLOGIA 

https://www.youtube.com/watch?v=yEY5viG4reo
https://loveworldnews.org/inside-loveworld/inside-loveworld/over-3-25-billion-people-join-pastor-chris-for-special-easter-sunday-service
https://loveworldnews.org/inside-loveworld/inside-loveworld/over-3-25-billion-people-join-pastor-chris-for-special-easter-sunday-service
https://www.pastorchrisonline.org/prayernetwork.php
http://www.rapsodia.fi/


Tässä on suora lainaus Pastori Chrisin omista sanoista 5G-teknologiaan liittyen: 

”5G teknologialla on todella vaarallisia vaikutuksia ihmisen kehoon, mutta kehittäjät eivät ole tehneet 
kunnollista tutkimusta näiden vaarallisten sivuvaikutusten eliminoimiseksi pois 5G:stä, vaan sen sijaan he 
ovat keskittyneet enemmän 5G:n tuomiin hyötyihin, mutta he eivät tahdo katsoa näihin haittavaikutuksiin, 
joita tämä nykyinen 5G tuo tullessaan.” 

https://www.facebook.com/jussipekka.samuel/posts/3177773802253263 

Ylempänä oleva linkki menee omaan Facebook-postaukseeni 9.4.2020, jossa olen tiivistänyt Pastori Chrisin 
opetuksen pointteja 5G:tä koskien oikeassa kontekstissa sen suhteen mitä hän on todella sanonut ja mitä 
hän sillä oikeasti tarkoittaa. 

Tässä tuleekin nyt niin ytimekkäästi ilmi sitä, mitä Pastori Chris on todellisuudessa sanonut ja opettanut, 
joten lainaan tähän nyt osan tästä 9.4.2020 Facebook-postauksestani: 

”5) Pastori tahtoi avata silmiämme näkemään sitä mitä nyt tapahtuu tässä maailmassamme, jotta 
ymmmärtäisimme miten lähellä seurakunnan ylöstempaaminen jo on. Bill Gatesin idea mikrosirun 
laittamisesta jokaiseen ihmiseen rokotteen kautta toimii myös merkkinä antikristuksen tulevasta agendasta, 
johon kuuluvat nämä pääkohdat: 

1.Yksi maailman hallitus 
2.Yksi maailman talous 
3.Yksi maailman uskonto 

6) Pastori Chris kertoi myös sen, että rokotteen kautta asennettu mikrosiru toimii sellaisena merkkinä, joka 
mahdollistaa maksujen tekemisen. Se tulisi olemaan sinun pankkikortti ja henkilötodistus, joka pitää sisällään 
kaikki olennaiset tiedot sinusta, se tulisi myös jäljittämään kaikkia liikkeittäsi, joten et tarvisi enää edes passia 
tai viisumia, sillä tämä mikrosiru pitää sisällään jo kaiken tarvittavan tiedon sinusta. Ja 5G on kaikkein paras 
ja toistaiseksi myös ainoa mahdollinen teknologia tämän toteuttamiseen. 

Kaikki tämä näytetään meille myös Raamatussa, mitä tulee tähän pedon merkkiin, joka laitetaan joko käteen 
tai otsaan. 

7) Pastori Chris organisoi kristittyjä ympäri maailmaa tulemaan yhteen rukoilemaan ja pysäyttämään 
paholaisen suunnitelmat ennen aikaansa. Toisin sanottuna tämän rokotusasian ei ole määrä tapahtua nyt 
vielä tässä vaiheessa. Vaan sen on määrä tapahtua vasta Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen, jolloin 
tämä suunnitelma saa mennä käytäntöön. Silloin tullaan säätämään lakeja, jotka pakottavat ihmiset 
ottamaan rokotteen, jossa tulee tämä mikrosiru (Pedon merkki). 

Pastori avaa nyt meidän silmämme näkemään totuuden. Jos sinä tulet hyväksymään tämän rokotteen 
itseesi, sinä et enää itse hallitse omaa mieltäsi. Sinä et ole silloin enää "oma itsesi". Sillä he pystyvät 
manipuloimaan sinun ajatuksiasi ja päätöksiäsi. He saavat sinut myös lopettamaan Jumalan palvelemisen tai 
sen että tunnistat enää ylipäätään Jumalan olemassa oloa. He pystyvät manipuloimaan sinua tämän 
rokotteen kautta siten, että sinun täytyy palvoa petoa ja kun tämä tapahtuu, silloin sinun nimesi ei ole enää 
elämän kirjaan kirjoitettuna. Tämä on totuus. 

Jos me emme rukoile ja pysäytä tätä, Jumala tulee menettämään paljon rakkaita ihmisiään. Kristityistä voi 
tulla aivan yhtäkkiä yhdessä silmänräpäyksessä ei-uskovaisia. Ylöstempauksen on määrä tapahtua siinä 
vaiheessa kun meillä on vielä valinnanvapaus sen suhteen ketä me tahdomme palvoa. Näetkö nyt sen, miksi 
on niin tärkeää rukoilla? Vai tahdotko menettää oikeutesi valita itse ketä sinä tahdot palvella ja palvoa? 

Heillä tulee olemaan valta painaa nappia, joka saa ihmiset kumartamaan petoa. Tämä on kaikki todellista. Ja 
miten kukaan voisi selvitä ilman Jumalan armoa näistä tapahtumista. Siksi Jumala käyttää nyt palvelijoitaan 
keräämään uskovaiset yhteen rukoilemaan ja pysäyttämään näiden pimeyden suunnitelmien etenemisen 
ennen aikaansa. Sillä Raamatun mukaan meidän eli siis Seurakunnan on määrä tulla ensin ylöstemmatuksi, 
ennen kuin on vielä näiden tapahtumien aika astua näyttämölle.” 

Pastori Chris on sanonut Pyhän Hengen ja teknologian olevan Jumalan suurimpia lahjoja ihmisille. Hän on 
todella aktiivinen hyödyntämään nykytekniikkaa Evankeliumin eteenpäin viemiseksi kaikkiin maailman 
kansakuntiin, mutta ei kuitenkaan ihmisten terveyden kustannuksella. 5G asiasta Pastori Chris on siis 
sanonut, että sitä täytyy ensin todella tutkia puolueettomasti, jotta voidaan varmistua sen turvallisuudesta 
ihmisen terveydelle. 

https://www.facebook.com/jussipekka.samuel/posts/3177773802253263


Pastori Chris on ilmaissut olevansa huolissaan kristittyjen ymmärtämättömyydestä Raamatun Sanan ja 
Pyhän Hengen tuntemisen suhteen. Hän on myös jatkuvasti kehoittanut meitä jokaista tutkimaan itse näitä 
kaikkia asioita, eikä vaan ottamaan vastaan sitä mitä media meille syöttää. 

”Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa.” 1. Johannes 5:19 

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa.” Efesolaiskirje 6:12 

Pastori Chris on paljastanut paljon maailmassa vaikuttavia saatanallisia rakenteita näiden näkyvien 
rakenteiden taustalla. Se, mitä me näemme nyt parhaillaan tapahtuvan tässä maailmassa ja siinä miten 
valtamedia sensuroi kaiken kriitiikin koronaa ja myös 5G-teknologiaa vastaan myös täällä Suomessa ja pyrkii 
maalailemaan sen sijaan vaan pelkoa ja uhkakuvia kansalaisille. Tässä kohtaa meidän pitää osata nyt myös 
itse siirtyä globaalilta ja kansalliselta tasolta jokaisen katsomaan omaa itseämme rehellisesti sieltä peilistä. 
Olenko jo tullut itsekin tämän maailman agendan aivopesemäksi, kun toimin äänitorvena sille, mitä maailma 
meille kertoo ja suljen sydämeni ja mieleni kokonaan toisenlaisilta näkökulmilta ja vieläpä näissä 
hengellisissä asioissa? 

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te 
totisesti olette minun opetuslapsiani;  ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät 
vapaiksi". Johannes 8:31-32 

”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.” Johannes 10:27 

Tämä Heimo Enbuskan Facebook-postaus sai minut ainakin polvilleni rukoilemaan entistä enemmän tämän 
Suomen kansan puolesta. Jumala on niin hyvä ja täynnä rakkautta. 

”Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys.” Sananlaskut 15:33 

Loppuun vielä muistutuksena meille jokaiselle se, että Jumala ei ole kutsunut ketään meistä ”varoittelemisen 
palvelutyöhön”, vaan Hän on kutsunut meidät kaikki JULISTAMAAN EVANKELIUMIA JEESUKSESTA 
KRISTUKSESTA KAIKKEEN MAAILMAAN!! Keskitytään siis tärkeimpänä siihen, miksi Jeesus tuli tänne ja 
kuoli meidän sielujemme puolesta. Hän tuli, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä Hänessä ja jotta me sitten 
julistaisimme tätä ilosanomaa KAIKILLE, pelastaen näin niitä kallisarvoisia sieluja Jeesukselle !! 

”Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.” Sananlaskut 11:30 

Jatketaan kaikki palavassa rukouksessa tämän rakkaan Suomen maamme ja täällä elävien kallisarvoisten 
sielujen puolesta! 

God Bless Finland! 

Ystävällisin Terveisin, 

Jussi Saarela 
Suomen Rapsodia-tiimistä 


