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Derek Prince - keitä ovat 144000?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fZ3A4RLWbV4

Sallikaa minun antaa teille toinen jae, joka kertoo, niin uskon, tästä ajanjaksosta. Se on Jesajan 
kappaleessa 24. Minä haluan varmistaa asian, jotta havaitsette, ettei tässä ole kyseessä vain 
yksittäinen jae kirjoituksissa. Minä löysin 50 jaetta, jotka viittaavat tavalla tai toisella tähän. Tämä 
on hämmästyttävä kappale - Jesajan kappale 24.

"Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Ja 
niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin 
hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin 
velallisen, niin velkojankin."

Toisin sanoen, varallisuus tai sosiaalinen asema, eivät suojaa sinua. Tämä koskee koko maata 
(whole earth). 

"Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut. 
Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on 
saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen 
liiton."  

Siinä on syy Jumalan vihaan.

"Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat 
kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle." Sitten jatkamme jälkimmäiseen osaan, 
jakeeseen 17: "Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi, sinä maan asukas. Joka pakenee kauhun 
ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat 
aukenevat ja maan perustukset järkkyvät."

Mutta havaitkaa, mitä seuraa. Koska tässä on kyseessä johdanto Jumalan kuningaskunnan 
perustamiselle maassa. Katsotaan viimeisiä jakeita, jakeita 21-23: "Sinä päivänä Herra kostaa 
korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä. Heidät kootaan sidottuina 
vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään. Ja kuu punastuu, ja 
aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen 
vanhintensa edessä loistaa kirkkaus."
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Joten Jumala käsittelee maan hallitsijat ja vallat ja voimat taivaassa. Tiedättekö, miksi kuu punastuu
ja aurinko häpeää? Koska niiden kirkkaus on niin haaleaa verrattuna Jumalan kirkkauteen. Joten se 
on sitä, mikä edeltää Jumalan kuningaskunnan perustamista maassa. Jos haluat kuningaskunnan, 
sinun on oltava valmiina synnytyskipuihin. Ei synnytyskipuja, ei synnytystä. 

Nyt, voisin lopettaa tähän. Mutta näen, että täällä on niin monta juutalaista uskovaa. Haluan mennä 
hieman pitemmälle. Minulla on teille hyviä uutisia. Te ette kuule paljon hyviä uutisia, mutta minulla
on sellainen teille. Menemme Johanneksen ilmestyksen kappaleeseen seitsemän. Vietin viisi 
vuotta Itä-Afrikassa. Joka kerran, kun näen afrikkalaisen seurakunnassa, minä saarnaan vain 
hänelle. Ja sitten vietin monta vuotta Israelissa ja joka kerran, kun seurakunnassa on juutalainen, 
minä saarnaan vain tuolle juutalaiselle. Ja siinä on kyseessä siunaus minulle, koska olen kuullut 
täällä tänään kahta eri kieltä, joista pidän. Swahili. Miten sanotaan "ylistäkää Herraa swahiliksi, 
Mahehs?" [swahilin kieltä] Juuri niin. Ja sitten, heprean kieli. Ne ovat kaksi kieltä, jotka 
merkitsevät minulle paljon.

Joka tapauksessa, mennään siihen hyvään uutiseen israelilaisille. Kappale 7, minun on mentävä 
nopeasti eteenpäin, aika rientää. "Senjälkeen..." Se tarkoittaa kaiken tuhoutumista maassa. 
Maanjäristys, joka vavisuttaa koko maata. "Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan 
neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan 
päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan 
auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle 
enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: 'Älkää vahingoittako maata 
älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain 
otsaan'."

Lopullisessa tuomion ryöpyssä, Jumalalla on jotain tehtävänään. Hänellä on oma ryhmänsä 
palvelijoita, joilla on sinetti otsassa. Ja tiedättekö mitä? He ovat kaikki juutalaisia. "Ja minä kuulin 
sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten 
sukukunnista:" Ja sitten seuraa listaus kaikista heimoista. Ja siitä puuttuu yksi heimo. Mikä se on? 
Dan. Kysykää minulta miksi? En minä tiedä. En ole häpeissäni, kun sanon: "En tiedä." Jokainen 
heimo mainitaan, 12 000 jokaisesta kahdestatoista heimosta, mikä tekee 144 000. 

Sitten se jatkuu. "Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 
kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen 
edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he 
huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, 
ja Karitsalta"." 

Sitten eräs vanhimmista, menen jakeeseen 13, vastasi: "Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi:
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"Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin 
hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta 
ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä."

Nyt, uskon, että nuo kaksi jaetta on yhdistetty samassa kappaleessa, koska on olemassa syy-seuraus 
-ketju. Tarkoitan, elonkorjuu kaikista kansakunnista, ihmisjoukoista, heimoista ja kielistä, johtaa 
144 000 juutalaisen uskovan ryhmään. Jeesus sanoi: "Ensimmäiset tulevat viimeiseksi. Ja viimeiset 
tulevat ensimmäiseksi." Joten, juutalaiset ovat ensimmäisiä, mutta he tulevat viimeisenä. Mutta 
viimeiset tulevat ensimmäisenä. He ovat niitä, jotka päättävät evankelioinnin tehtävän. Ajatelkaa 
vain 144 000:tta Hengen täyttämää nuorta juutalaista miestä, vapaana. Me emme kykene 
laskemaan, mitä tulee tapahtumaan. 

Kuinka moni teistä tuntee sanan "chutzpa"? Se on yksi juutalaisen henkilön ominaisuus. Se voi olla 
hyvä tai huono. He eivät nolostu. Sinä et saa heitä hiljaiseksi. Kukaan ei kykene hiljentämään heitä. 
Nyt, haluan mennä tämän asian loppuun. Se löytyy Johanneksen ilmestyksestä kappaleesta 14. 
Tämä kertoo niistä 144 000:sta. Muuten, ohimennen sanoen, tiedättekö mitä uskon? Minä uskon, 
että heitä on 144 000. Ei, 143 999 eikä 144 001. Vaan tarkalleen 144 000. Jos tarkkailet Jumalan 
asioita, Hän on erittäin tarkka mittauksissaan. Ja kaikissa numeroissaan. Ja minä uskon, että se tulee
olemaan täsmällinen. Nyt, katsotaan loppua Johanneksen ilmestyksessä 14.

"Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 
tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi." Havaitkaa tämä, se on 
sinetti. Siitä ei kerrottu vielä kappaleessa 7. Mutta sinetti on Jeesuksen ja hänen Isänsä nimi. Ja jos 
luette välissä olevat kappaleet, antikristus myös asettaa sinetin jokaisen henkilön otsaan, joka sen 
hyväksyy. Joten, lopussa, jokaisella ihmisellä tulee olemaan toinen kahdesta sinetistä: antikristuksen
sinetti tai Jumalan sinetti. 

”Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren 
ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan 
soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; 
eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut 
maasta." Heillä oli oma laulunsa. "Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten 
kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet." Siinä puhutaan miehistä. Se on kaikilla kielillä mies.

"Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee." Mikä todistus siinä onkaan! He 
seuraavat Lammasta sinne, minne Hän menee. "Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja
Karitsalle," Minä ymmärrän asian niin, että heidän täytyy olla nuoria, juutalaisia miehiä. Luultavasti
he eivät ole kuin 16, 17 tai 18 vuotta. Eivätkä koskaan ole osallistuneet seksuaaliseen 
moraalittomuuteen. Heidät on pyhitetty Jumalan valinnan perusteella tätä tiettyä tehtävää varten. En
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tiedä, oletteko havainneet, että yhä enemmän ja enemmän evankelioinnista tapahtuu nuorten 
ihmisten parissa. Oletteko nähneet sitä? King's Kids tekee tänä päivänä erästä tehokkaimmista 
evankelioinneista. Heidät on lähettänyt tehtävälleen [mikä?]. Havaitsetteko, nuorilla ihmisillä ei ole 
samoja estoja kuin meillä vanhemmilla ihmisillä. He vain menevät tuonne ulos ja sanovat asian, 
niin kuin se on. Se on sitä, mitä Jumala haluaa. 

Kuunnelkaa, tämä on kaunis todistus: "eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat 
tahrattomat." Mikä kuvaus! Miten upea kuvaus. Joten, kaiken kuohunnan ja sekaannuksen, 
kärsimyksen ja teurastuksen keskelläkin, Jumalalla on myönteinen puolensa. Ja sinä voit katsoa 
myönteistä tai voit tarkastella kielteistä. Mutta uskokaa minua, veljet ja sisaret, jos ette tule tuohon 
tilanteeseen näkemyksellä, että Jeesus on synnin, kuoleman ja haudan voittaja. Hän on tuomari. Hän
on ainoa, joka oli pätevä avaamaan kirjekäärön - Juudan heimon leijona. Jos sinulla ei ole 
näkemystä Jumalan valtaistuinsalista ja sen voimasta, ja sen täydellisestä hallinnasta, uskon, että 
tulet olemaan erittäin pelokas ja lannistunut ja masentunut. Sen suhteen, mikä on edessäsi.

Joten, haluan suositella sinulle, tällaista kuvaa Jeesuksesta seitsemän kultaisen kynttilänjalan 
keskellä. Tiedättekö, minkä muun keskellä hän oli? Jumalan valtaistuimen. Eikö se ole hyvä 
uutinen, että Hän, joka on kirkon keskellä, on myös Jumalan valtaistuimella. Hän kykenee 
huolehtimaan omistaan. Hän ei koskaan hylkää meitä eikä jätä meitä. Hän on täydellisen uskollinen.
Kun Hän ratsastaa taivaasta valkoisella hevosellaan, minulla ei ole ollut aikaa puhua valkoisesta 
hevosesta, joka ilmestyy jälleen taivaasta, mutta se on Joh. ilmestys 19. Kun Hän ratsastaa taivaasta
valkoisella hevosellaan, Hänen nimensä on Uskollinen ja Tosi. Sinä voit luottaa Häneen. Voit laittaa
luottamuksesi Häneen. 
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