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Islam ja antikristus

Mennään jakeeseen 22. Olette kuulleet minun lukevan tämän. Väärät kristukset, väärät profeetat, 
nousevat esiin, tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johdattaakseen harhaan, jos mahdollista, jopa 
valitut. He eivät voi johtaa valittuja harhaan. Mutta he voivat johdattaa heidät, jotka eivät ole 
todellisia uskovia, seuraamaan heitä [vääriä kristuksia, vääriä profeettoja]. Haluan puhua tästä 
asiasta hetken tavalla, joka voi olla mielenkiintoista teidän näkökulmasta. 

Aina on ollut vääriä profeettoja ja aina on ollut vääriä opettajia. Me tiedämme sen. On aina ollut 
ihmisiä, jotka väittävät olevansa Jeesus. Väittävät olevansa Jeesus Kristus. Osa heistä on 
tunnetumpia kuin toiset. Mutta, kun pääsemme ihmiskunnan historian loppuun, ja pääsemme 
siihen ajankohtaan, jota sanotaan koettelemuksen ajaksi (tribulation). Silloin havaitsemme tämän
profetian tarkan toteutumisen, jonka haluan teidän ymmärtävän. Ja se liittyy islamiin.

Monet ihmiset ajattelevat islamin olevan täysin oman uskontonsa erillään kristillisyydestä. Sillä 
ei ajatella olevan yhteyttä kristillisyyteen. Me siis ajattelemme, jos joku on muslimi, hänellä ei 
kerta kaikkiaan ole mitään yhteyttä kristillisyyteen. Ja on olemassa monia uskontoja, joilla ei ole 
mitään yhteyttä kristillisyyteen. Hindulaisuudella ei yhteyttä kristillisyyteen. Buddhalaisuudella 
ei ole yhteyttä kristillisyyteen. Monella muullakaan ei ole yhteyttä. On hämmästyttävää, kuinka 
monella on yhteys kristillisyyteen. Koska saatana haluaa väärentää ja pettää ja päästä niin lähelle
totuutta kuin mahdollista.

On todellisuudessa olemassa tunnustavia evankelisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että muslimit 
eivät ainoastaan usko jumalaan - koska he ovat monoteistejä eli uskovat yhteen jumalaan. Vaan 
he [tunnustavat evankeliset] uskovat, että muslimit ovat ok, koska he todellakin uskovat 
Jeesukseen. Ja sivuhuomautuksena, he uskovat. Brian McClaren, nousuaan tekevä kirkon 
vääräoppinen, kirjoittaja, kirjassaan "Jeesuksen salainen viesti” (Secret Message of Jesus), 
sanoo, lainaus: "Kaikki muslimit pitävät Jeesusta suurena profeettana. Jaettu Jeesuksen viestin 
uudelleenarviointi voisi luoda yhteisen lähtökohdan suuresti kaivatulle uskonnolliselle 
keskustelulle. Tämä Jeesuksen uudelleenarviointi voi olla meidän ainoa keino pelastaa lukuisia 
uskontoja mukaan lukien kristillisyys." Lainauksen loppu.

Niinpä, jos haluamme pelastaa kristillisyyden ja pelastaa muutkin uskonnot, meidän kaikkien 
täytyy vain kokoontua yhteen ja sen pitäisi olla meille helppoa tehdä. Koska me voimme aloittaa 
muslimeista, koska he jo uskovat Jeesukseen. Suosittu puhuja ja kirjailija Tony Campolo sanoo: 
"Kun kuuntelemme muslimimystikkoja, kun he puhuvat Jeesuksesta ja rakkaudestaan 
Jeesukseen, minun täytyy sanoa, että se on paljon lähempänä Uuden Testamentin kristillisyyttä 
kuin monella kristityllä." Todellako? Joten, sinä ajattelet, että muslimi-Jeesus, on sama Jeesus. 
Minä voin auttaa sinua tässä asiassa. Koska he kuvaavat Jeesusta.

Muslimi-Jeesuksella on avainrooli islamilaisessa eskatalogiassa [viimeisien aikojen oppi]. He 
tietävät, että muslimeilla on eskatalogia. Toisin sanoen heillä on teologia lopusta. He tietävät, 
minne ovat menossa omien kirjoitustensa mukaan. He tietävät, minne ovat matkalla. Anna kun 
kuvailen muslimi-Jeesuksen teille. Tämä on heidän omien kirjoitustensa mukaista - Quran ja 
Sunna. Koraani [Quran] on, oletettavasti, Allahin sana. Oikeasti kyseessä on Saatanan sana. He 
ajattelevat, että se on Allahin sana. Sunna. Sunna on Muhammedin sanat ja teot. Koraani 
muodostaa heidän pyhän kirjoituksensa. Ja Sunna, joskus kutsutaan Hadith, muodostaa heidän 
pyhän perinteensä.
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Heidän teologiansa muodostuu Koraanista ja Sunnasta. Aivan samalla tavalla kuin 
roomalaiskatolinen teologia muodostuu Raamatusta ja perinteestä. Ja juutalaisuus muodostuu 
Vanhasta Testamentista ja rabbien perinteestä. Muslimeilla on kaksi virallista totuuden lähdettä. 
Heidän järjestelmästään löytyy Jeesus. Jeesus oli mies. Hän ei ollut Jumala. Hän ei kuollut. Hän 
meni taivaaseen niin kuin Elijah. Hän ei kuollut, joten hän ei noussut kuolleista. Hän ei kuollut, 
joten hän ei antanut sovitusta [synneistä] kenellekään. Koska kukaan ei voi sovittaa kenenkään 
toisen syntejä. 

Hän on mies. Hän on profeetta. Hän ei ole yhtään sen enempää. Hän meni taivaaseen niin kuin 
Elijah ja hän on taivaassa juuri parhaillaan seisoen Allahin vieressä. Hän odottaa, että Allah 
lähettäisi hänet takaisin. Heidän järjestelmässään, tällä miehellä, tällä Jeesuksella, joka on nyt 
taivaassa ja joka ei koskaan kuollut, on avainrooli lopun aikoina. Koska hän tulee takaisin 
taivaasta ja ei ole koskaan kuollut, hän tulee takaisin, kun Allah lähettää hänet takaisin. Nyt, 
haluan kysyä kysymyksen: "Miksi Allah haluaa lähettää Jeesuksen takaisin?"

Koska profeettoja on paljon, joista valita. Miksi hän lähettää juuri Jeesuksen takaisin? Vastaus: 
"Kun hän ilmestyy maahan, silloin hän voi oikaista kaikkia kristittyjä. Jotka ovat ymmärtäneet 
väärin sen, kuka hän on." Ja lähteenä tälle tiedolle on, toistan uudelleen, Koraani ja Sunna. Suuri 
tapahtuma, Kristuksen ilmestyminen, Jeesuksen ilmestyminen, tämä profeetta, tämä mies, joka 
tulee takaisin, voi oikaista harhaan johdetut, väärään johdetut, väärin ymmärtäneet, kristityt, 
jotka ajattelevat että hän oli Jumala, joka kuoli ja nousi uudelleen ja sovitti syntimme. Hän tulee 
takaisin ja oikaisee nämä väärät käsitykset.

Niin, ja sivuhuomautuksena, kun hän tulee takaisin, hän menee naimisiin ja saa lapsia ja kuolee 
ja hänet haudataan Muhammedin viereen. Se on muslimi-Jeesus. Islamilaisessa eskatologiassa 
on olemassa kolme suurta merkkiä historian lopulle. Kolme suurta merkkiä. On muutama 
pienempi merkki tai vähämerkityksinen merkki ja muutama suurempi merkki. Heidän 
eskatologiassaan ja jälleen kerran minä lainaan vain ja ainoastaan heidän lähteitään. Historialle 
on olemassa kolme suurta merkkiä. Ja kukin heistä on mies. Minäpä kerron hieman noista 
kolmesta miehestä.

Ensinnäkin, ensimmäinen mies, joka ilmestyy historian loppupuolella, on Mahdi. M-A-H-D-I. 
Joskus häntä sanotaan 12:sta imaamiksi. Joka kerralla, kun Ahmadinejad Iranissa pitää puheen, 
hän sanoo: "Kunnia Mahdille." Kunnia 12:sta imaamille. Joka kerralla. Hän odottaa Mahdin 
ilmestymistä. Mitä hän on tulossa tekemään? Hän on tulossa, kuunnelkaa tarkasti, hän on tulossa 
teurastamaan kaikki, jotka eivät ylistä Allahia. Hän on tulossa käännyttämään heidät islamiin. 
Heidän kirjoituksissaan heitä kuvaillaan sioiksi ja koiriksi. Ja hän on tulossa perustamaan ikuisen
maailmaa hallitsevan islamilaisen kuningaskunnan. Sen hän tulee tekemään.

Mahdi tai 12:sta imaami, se tarkoittaa, ohjauksessa oleva. Hän on kauan odotettu pelastaja. Hän 
on viimeisen kalifaatin perustaja. Maailman täytyy seurata häntä, kun hän ottaa vallan täällä, tai 
hän tuhoaa kaikki islamin viholliset. Hän tulee ja tuo mukanaan pyhän sodan. Ja sinä joko 
käännyt tai sinut tapetaan - Mahdi tappaa sinut. Hänellä on armeija. Hänen armeijansa on valtava
armeija. Ja hänen armeijansa siirtyy valtiosta toiseen rankaisemaan epäuskoisia. Islamin pyhät 
kirjoitukset sanovat, tämä armeija kantaa mukanaan mustia lippuja, ja noissa mustissa lipuissa on
yksi sana. Ja tuo yksi sana on: "Rangaistus" (punishment). Muuten, Iranin armeija tänä päivänä 
kantaa mukanaan mustia lippuja. He haluavat olla valmiina Mahdin ilmestyessä.

Hän johtaa mustien lippujen armeijaa, ensin Israeliin. Hän teurastaa kaikki juutalaiset. Sitten hän
vakiinnuttaa valtansa Jerusalemissa temppelivuorella. Se on sitä, mitä heidän kirjallisuutensa 
sanoo. Teurastaa juutalaiset, vakiinnuttaa valtansa temppelivuorella. Heidän pyhien kirjoitustensa
mukaan Mahdi tuo tullessaan sateen ja tuulen ja sadon ja vaurauden ja onnellisuuden niin, että 
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kaikki rakastavat häntä. Kukaan ei puhu kenestäkään toisesta vaan hänestä. Heidän 
kirjoituksensa sanoo, Mahdi tulee ja tekee ensiksi rauhansopimuksen juutalaisten kanssa ja 
lännen kanssa seitsemäksi vuodeksi. Mahdi:n hallintokausi kestää seitsemän vuotta, jonka aikana
hän vakiinnuttaa islamin maan päällä.

Heidän pyhät kirjoituksensa [Koraani ja Sunna] sanovat näin: Mahdi tulee ratsastaen valkoisella 
hevosella. Se vastaa sitä, mitä sanotaan Johanneksen ilmestyksessa 6:1-2. Saddam. Saddam 
Hussein, muuten, maalasi seinämaalauksia tästä Mahdista valkoisen hevosen selässä kaikkialle 
Baghdadissa. Ja hän [Mahdi] kantaa mukanaan miekkaa ja tappaa vääräuskoiset (infidels). Kun 
Mahdi ilmestyy, hän löytää piilossa olleita kirjoituksia. Ja hän löytää ne, mielenkiintoisesti, 
jostain Galilean meren lähettyviltä. Ja siellä on piilotettuja kirjoituksia, piilotettuja 
evankeliumeja ja piilotettu Toora. Ja ne ovat todellisia kirjoituksia, joita Mahdi käyttää 
osoittamaan, että juutalaiset ja kristityt olivat väärässä. Ja että heidän kirjoituksensa olivat vääriä 
kirjoituksia.

Tehdäänpä yhteenveto. Mahdi tulee olemaan messiaaninen [=pelastaja] hahmo. Hän on 
Muhammedin jälkeläinen. Hänen vertaistaan ja kaltaistaan johtajaa ei ole olemassa. Hän tulee 
sekasortoisesta kriisistä. Hän ottaa maailman hallintaansa. Hän perustaa uuden maailman 
järjestyksen. Hän tuhoaa jokaisen, joka vastustaa häntä. Hän valloittaa monia valtioita. Hän tekee
seitsemänvuotisen rauhansopimuksen juutalaisten kanssa. Hän valloittaa Israelin ja tappaa 
joukoittain juutalaiset. Hän perustaa islamilaisen päämajan Jerusalemiin. Hän hallitsee seitsemän
vuotta ja perustaa islamin ainoaksi uskonnoksi. Hän tulee valkoisella hevosella yliluonnollisessa 
voimassa. Kaikki ihmiset maassa rakastavat häntä. 

Jos tuo edellinen kuulosti tutulta, se on tarkka kuvaus Raamatun antikristuksesta. Täysin, askel, 
askel, askeleelta. Raamatun antikristus on heidän Mahdi. Me tiedämme, että ratsastaja valkoisen 
hevosen päällä Johanneksen ilmestyksessä 6 on antikristus. He käyttivät sitä jaetta kuvaamaan 
omaa Mahdiaan. Miksi annan kaiken tämän teille? Koska Mahdin kuvaus on tarkalleen 
Raamatun antikristuksen kuvaus. Siinä on kyseessä peto Joh. ilmestyksen 13:sta. Jos vain tutkit 
tuota kohtaa, havaitset, että kaikki yksityiskohdat täsmäävät tarkalleen. Raamatun antikristus on 
Islamin pelastaja ja maailman valloittaja. Hän perustaa maailmanlaajuisen islamilaisen 
kuningaskunnan. 

On olemassa toinenkin merkki. Toinen henkilö. Ja se on Jeesus. Mahdi ei ole Jeesus. Mahdi on 
suurempi kuin Jeesus. Se on tärkeää heidän järjestelmässään, koska jos joku on suurempi kuin 
Jeesus, silloin kristityt olivat väärässä. Niinpä Jeesus tekee paluun. Kyllä, muslimit siis uskovat, 
että Jeesus tulee takaisin. He uskovat Jeesuksen paluuseen. Kyse ei ole siis todellisesta 
Jeesuksesta, vaan Islamin Jeesuksesta. Eikä Jumalasta, joka nousi kuolleista. Eikä sovittanut 
syntejämme. Mutta hän tekee paluun. Hän on profeetta ja hän tulee ja hänellä on yksi tavoite 
silloin. Ja se on avustaa ja auttaa Mahdia. Hän tulee takaisin. Kuunnelkaa tätä. Radikaalina 
muslimina. Hän tulee takaisin radikaalina muslimina.

Muuten, hänen paluunsa tapahtuu minareettiin lähellä Damaskusta. Ja hän tulee takaisin pitäen 
kiinni kahden enkelin siivistä, jotka lennättävät hänet alas tapaamaan Mahdin kokoontuvaa 
armeijaa - idässä, se on mustien lippujen armeija. Jeesus, kun hän tulee takaisin, rukoilee 
Mahdia, joka on suurempi kuin hän. Hän tunnustaa Mahdin herrakseen. Hän tekee 
pyhiinvaelluksen Mekkaan. Hän ylistää Allahia ja näin ollen johdattaa kaikki kristityt, jotka siis 
seuraavat häntä, hylkäämään heidän käsityksensä Jeesuksesta ja hyväksymään todellisen 
Jeesuksen. Joka ei ole mitään muuta kuin profeetta. Ja mies.

Hän perustaa maailmanlaajuisen Sharia-lain. Hänestä tulee suurin muslimievankelista. Ja hän on 
viimeinen todistaja tuomiopäivänä ei-muslimeja vastaan. Kristityt kaikkialla vahvistavat, että he 
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olivat väärässä. Että evankeliumi on väärässä. Ja että Uusi Testamentti on väärässä. Hän ei 
kuollut. Hän ei noussut kuolleista. Hän ei ole Jumala. Hän ei ole Jumalan Poika. Hän itse tulee 
takaisin ja osoittaa, kuinka väärässä me olemme olleet. Hän korjaa kaikki väärät tulkinnat ja 
väärät esitykset. Minä lainaan, mitä heidän kirjallisuutensa sanoo: "Hän murskaa ristejä." Se on 
metafora [vertauskuva] kirkon tuhoamiselle. Kristillisyyden symboli, joka on sijoitettu kirkkoon.
Hän tappaa sikoja [ei-muslimeja] ja lakkauttaa verot ei-muslimeilta, koska ei ole elossa olevia ei-
muslimeja. Kuolleita ihmisiä ei voi verottaa.

Sitten hän tekee vielä yhden asian. Hän tappaa islamin uskon mukaisen antikristuksen. Hän 
tappaa islamin antikristuksen. Sitten hän kuolee ja haudataan Muhammedin viereen. Mutta se ei 
tapahdu ennen kuin hän on tuhonnut kristillisyyden ilmoittamalla sen, kuka hän todellisuudessa 
on. Kuka hän on? Vertaa sitä, mitä hän tekee, väärään profeettaan Joh. ilmestyksessä kappaleessa
13, 16, 19, 20, jossa kerrotaan pedosta, joka tulee maan alta vääränä profeettana. Hän auttaa ja 
tukee antikristusta. Hän on, Mahdi on, täydellinen kopio antikristuksesta. Jeesus, profeetta, on 
tarkasti vastaava väärä profeetta, joka avustaa ja kannustaa antikristusta. 

Eräs heidän kirjoitus sanoo, että hän ottaa omakseen Mahdin tavoitteen. Hän on Mahdin 
teloittaja (executioner). Hän on Mahdin valvoja. Hän on Mahdin profeetta. Ja hän on se, joka 
tappaa antikristuksen. Tästä päästään kolmanteen henkilöön. Antikristus ilmestyy. Muslimit 
kutsuvat häntä Dajjal. Hän on suuri pettäjä. Hän tulee maahan muulilla ja hänen toinen silmänsä 
on sokea. Hän on vääräuskoinen. Hän on väärä ihmeiden tekijä. Tämä antikristus. Tämä islamin 
antikristus. Mutta tiedättekö, kuka hän väittää olevansa. Hän väittää olevansa, Jeesus, Jumalan 
Poika. Hän väittää olevansa jumaluus. Hän yrittää pysäyttää Mahdin ja todellisen Jeesuksen. 
Mutta todellinen Jeesus teurastaa hänet.

Se on heidän näkemyksensä todellisesta kristuksesta. Meidän Jeesuksemme on heidän 
antikristuksensa. Meidän antikristuksemme on heidän pelastajansa. Se on saatanallinen 
väärennös, joka on epätäydellinen vastakohta. Armeija. Tämä on lainaus: "Saatanan armeijaa 
johtaa henkilö, joka väittää olevansa Jeesus Kristus." Tulee olemaan suuri taistelu. Muslimien 
Jeesus taistelee väärää Jeesusta vastaan ja tappaa hänet ja perustaa islamin ikuisesti. Totuus on, 
että todellinen Jeesus, tuhoaa antikristuksen ja väärän profeetan ja perustaa oman 
kuningaskuntansa ikuisesti. Tämä on Saatanan täydellinen väärennös. Muslimit hallitsevat 
maailmaa.

Joku voi sanoa, ajattelepa asiaa, tulevaisuutta ja mitä maailmassa tulee silloin tapahtumaan. Eikö
meillä ole elvytetty Rooman imperiumi. Eikö se tarkoita länttä? Muistatte vertauskuvan Daniel 
2:ssa, jossa lopullisella maailman valtakunnalla on kaksi jalkaa. Ja Rooman valtakunnalla oli 
länsi ja itä. Ja totta kai, jos tunnet historiaa, läntinen osa Rooman valtakunnasta pohjimmiltaan 
katosi. Ja itäinen osa selvisi tuhat vuotta tai enemmän. Niin että Uuden Testamentin aikaan 60% 
Rooman valtakunnasta oli maata, joka on nyt muslimien hallussa. Ainakin 60 prosenttia. Laaja 
enemmistö Rooman valtakunnasta Uuden Testamentin aikaan on tänä päivänä muslimien 
hallinnassa. Ja islam liikkuu läpi lännen nopeasti Euroopassa, eikö vain? 

Meillä on kuva Hesekielin 38:ssa, joka on kuva antikristuksesta - Gog. Siinä on lista kahdeksasta
valtiosta, jotka ovat liitossa antikristuksen kanssa. Kaikki kahdeksan ovat muslimivaltioita. 
Kaikki kahdeksan. Ja ne rengastavat Välimeren alueen aina Libyaan saakka. Joh. ilmestyksessä 
17:9-11 sanotaan, että oli kuusi kuningaskuntaa ja sitten seitsemäs. Ja lopuksi kahdeksas. Mikä 
on tuo seitsemäs? No, siitä on käyty keskustelua. Se voi olla ottomaanien Turkin imperiumi, joka
kesti 500 vuotta. Se ei menettänyt valtaansa kuin vasta modernilla aikakaudella. Turkin 
valtakunta oli viimeinen kalifaatti, joka päättyi 1923 ja he odottavat sen palauttamista, kun 
Mahdi tulee. 
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Joten, aivan lopussa joku tulee sanomaan: "Minä olen Jeesus." Joku toinen sanoo: "Minä olen 
Jeesus." Ketä aiot uskoa? Se on vain tämän petoksen yksi muoto, joka tulee esille aivan lopussa. 
Ja jopa tällä hetkellä se pettää ihmisiä. On kokonainen maailma muslimeja, jotka uskovat, että 
Jeesus on jotain, mitä hän ei ole. Ja sen seurauksena he hylkäävät todellisen Jeesuksen. Älkää 
joutuko petetyksi. On maailma muslimeja, jotka on petetty henkilön, Jeesuksen Kristuksen, 
suhteen. Me emme voi lähteä mukaan siihen sanomalla: "Eikö ole ihmeellistä, että he rakastavat 
Jeesusta." He eivät tee niin. 

Kuka tahansa toinen Jeesus kuin todellinen Jeesus ei ole Jeesus. Ja jos ylistät jotain toista 
Jeesusta kuin todellista Jeesusta, sinä olet kirottu. Siis, tuho ja petos. Ehkä käytämme muutaman 
minuutin onnettomuuteen. Jakeet 7 ja 8. Tämä on niin päivänselvää. Kolmas näkökulma 
katsottaessa tulevaisuuteen, kun kuulemme sodista ja huhuja sodista, älkää olko peloissanne. 
Noiden asioiden täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Sillä valtakunta nousee toista 
vastaan ja kuningaskunta toista kuningaskuntaa vastaan. Se on ihmiskunnan historiaa. Sotia. 
Kuumia ja kylmiä sotia kansakuntien ja kuningaskuntien välillä, ne ovat olleet realiteetti 
jokaisena vuotena historiassa. Emmekä tule toimeen yhtään sen paremmin nyt. Me emme oikein 
kehity kovin hyvin, vai mitä mieltä olette?

Meidän Herramme näki tarkasti maailmamme, joka ei tule saavuttamaan rauhaa. Ei koskaan. 
Eikä se koskaan kehity moraalisesti. Eikä koskaan kehity sosiaalisesti. Eikä koskaan kehity 
hengellisesti. Vaan sen kehitys paremminkin menee taaksepäin, ja taaksepäin, ja taaksepäin, 
pahempaan ja pahempaan tilanteeseen. Muuten, 95% yhteiskunnista läpi historian ovat olleet 
mukana sodassa. Se on läsnä kaikkialla. Ja kun teknologia kehittyy, niin kehittyy myös 
tappovoima. Ja on hämmästyttävää lukea teorioita siitä, miksi ihmiset sotivat. Minä en selitä 
niitä vaan listaan vain muutaman niistä, jotka satuin löytämään. 

Marxistinen teoria, jolla on yhteys talouteen ja epätasa-arvoisuuteen. Evoluutioteoria, jolla on 
yhteys vahvimman eloonjäämiseen. Käyttäytymisteoria, jonka mukaan, joillain ihmisillä on 
sisäsyntyinen väkivaltainen taipumus. Demograafinen teoria, malthusialainen teoria, jonka 
mukaan kasvava populaatiomäärä johtaa yhteenottoihin. Rationalistinen teoria, joka liittyy 
informaation asymmetriaan. Jotkut ihmiset sanovat, ettei heillä vain ole tarpeeksi informaatiota. 
Poliittinen tiedeteoria. Turvallisuuden etsimisen teoria, jne., jne. 

Me tiedämme, että Jaakob sanoo, te soditte, koska himoitsette ja koska vihaatte. Vuodesta 1985 
lähtien viime aikoihin saakka lähes puoli miljoonaa ihmistä on kuollut joka vuosi sodissa. 
Toisessa maailmansodassa 72 miljoonaa ihmistä kuoli. 755. 755-763 oli suuren sodan aikakausi 
Kiinassa, jolloin 36 miljoonaa ihmistä kuoli. Mongolien hyökkäyksessä 1200-luvulla 30-60 
miljoonaa. 20 miljoonaa Ensimmäisessä maailmansodassa. Ja niin tämä jatkuu. Ja se on 
ihmiskunnan historiaa eikä se muutu. Se kiihtyy. Johanneksen ilmestyksessä 6, 9, 16. Ja näemme
sodat lopussa. Valtavasti kuolemaa tulee tapahtumaan. Valtavat määrät kuolleita. Ja tässä 
onnettomuuden kategoriassamme ei ole ainoastaan sotia vaan maanjäristyksiä eri paikoissa. Ja 
tulee olemaan myös nälänhätää.

Luukas näkee suuria maanjäristyksiä. [kreikkaa] megajäristyksiä. Niin kuin järistys, joka 
tapahtui 80 mailia Japanin rannikolta. Läpi historian, miljoonia, miljoonia, lukemattomia 
miljoonia on kuollut maanjäristyksissä. Luin tällä viikolla, että vuodessa on puoli miljoonaa 
maanjäristystä. Joka vuosi. Me olemme epävakaassa paikassa. 100 000 niistä tunnetaan, mutta 
puoli miljoonaa havaitaan Richterin asteikolla. Luukas 21 myös lisää, että tulee olemaan 
kulkutauteja ja kauhua ja suuria merkkejä taivaasta. Haluatteko kulkutauteja? Miten olisi Musta 
surma? 1200-luvulla Euroopassa Musta surma, jota levittivät rotat, tappoi 60% Euroopan 
populaatiosta - yli 100 miljoonaa ihmistä. Miten olisi yli 40 miljoonaa ihmistä suuressa 
influenssassa 1900-luvun alussa? 
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Suuria merkkejä taivaasta ja kauhua: tulipaloja, tauteja, kuumuutta, kylmyyttä, tulvia, 
hurrikaaneja, tornadoja, kuivuutta. Tämä on vaarallinen paikka. Ja pahin on vasta tulossa. 
Johanneksen ilmestys 6, 8, Herramme sanoo, jae 7, niiden asioiden on tapahduttava, mutta se ei 
vielä ole loppu. Se on elämisen luonne, kun asumme kirotulla planeetalla. Se ei vielä ole loppu. 
Jos katsomme jakeen kahdeksan loppuun, se sanoo, se on vasta alku synnytyskivuille. Se on 
vertaus naisen supistuksille. Niitä tulee aluksi harvoin ja ovat pieniä. Ja ne vahvistuvat ja 
vahvistuvat ja vahvistuvat suuresti juuri ennen synnytystä. Me näemme ihmisen historiasta, että 
tämä on vasta alkua. Nämä ovat vasta pieniä supistuksia, joten odottakaa vain mitä tulee 
tapahtumaan juuri ennen loppua. 

2000 vuotta näitä pieniä supistuksia, räjähtää lopussa. Se on koettelemuksen aikaa, jota 
kuvaillaan jakeessa 14 ja lisää yksityiskohtaisesti Johanneksen ilmestyksessä 6-19. 
Hämmästyttäviä ennustuksia Herraltamme. Tuhoa, petturuutta, onnettomuuksia. Neljänneksi: 
ahdinkoa (distress). Ahdinkoa olosuhteista, jotka vaikuttavat koko maailmaan, meidän 
Herramme, kääntää olosuhteiksi, jotka vaikuttavat uskoviin. Tämä on varmasti sellaista, mitä 
opetuslapset eivät halunneet kuulla. Jakeessa 9: olkaa varuillanne, koska teitä tullaan viemään 
oikeuteen ja teitä pahoinpidellään. Ja niin edelleen. Niin se jatkuu. Olkaa varuillanne. Se on 
shokki heidän aisteilleen.

Se ei muutu paremmaksi vaan se menee pahemmaksi. Tämä ei ole sitä, mitä he odottivat, kun 
Messias tulee takaisin. Se ei ole sitä, mitä he halusivat. Vainoa ja ahdistusta uskovien parissa. 
No, tuo ei ole uutta. Hän kertoi heille, että tällaista tulee tapahtumaan. Takaisin kappaleeseen 10. 
Lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa nokkelia kuin käärmeet ja...kyyhkyt, mutta 
varokaa ihmisiä, koska he vievät teidät oikeuden eteen ja piinaavat teitä synagogissanne. Tämä 
tapahtui kauan sitten heidän aikansa alussa opetuslapsina. Mutta minä ajattelen, että he 
ajattelivat, me olemme jo kärsineet nuo asiat. Juu, me olemme jo ottaneet vastaan juutalaisten 
vihamielisyyden. Me olemme jo nähneet heidän vihamielisyytensä ja katkeruutensa. Vaikkakaan 
ei ole olemassa muistiinpanoja Jeesuksen palvelutyöstä, että heitä koskaan olisi raahattu 
oikeuden eteen ja piinattu ja pahoinpidelty. Ehkä he ajattelivat sen olevan vertauskuvallinen 
puhe, joka kaikki oli jo ohi. 

Mutta niin ei ollut. Seuraavana iltana, torstai-iltana, kun he kokoontuivat ylähuoneeseen, 
Herramme aikoo kertoa heille varmasti siitä, mitä he pohtivat, että tässä on kyseessä 
ehdottomasti tulevaisuus. Jos maailma vihaa teitä, Joh.15:18, te tiedätte, että se vihasi minua 
teitä ennen. Orja ei ole isäntäänsä suurempi. Jos he vainosivat minua, he myös vainoavat teitä. Ja
sitten hän sanoo, kappale 16 jae 2, tämä on torstai-ilta ylähuoneessa, he karkottavat teidät 
synagogistanne, he tappavat teitä ajatellen tekevänsä palveluksen Jumalalle. Te ette ole vielä 
kokeneet tällaista. Te tulette kokemaan sen. 

2.Tim.3:12 sanoo, kaikkia, jotka elävät jumalaisesti Kristuksessa Jeesuksessa, tullaan 
vainoamaan. Se tulee olemaan pahempaa ja pahempaa ja kiihtyvää. Erityisesti, he vievät teidät 
oikeuden eteen ja teitä tullaan pahoinpitelemään synagogissanne. Siinä on kyseessä vaino 
juutalaisten puolelta. Oikeusistuimet Israelissa sijaitsivat synagogissa. Oikeusistunnot pidettiin 
synagogissa ja tapaukset käsiteltiin synagogissa paikallisen nimitetyn tuomarin toimesta. 
Rangaistukset julistettiin synagogissa ja ne laitettiin toimeen ja toteutettiin paikan päällä. Eikä 
koskaan enempää kuin 40 ruoskaniskua, joka oli maksimimäärä. He antoivat aina 39, koska eivät
halunneet mahdollisen laskuvirheen takia ylittää maksimia. Juuri siksi Paavali sanoo, että viisi 
kertaa hän on saanut 39 ruoskaniskua juutalaisilta.

Hänet raahattiin synagogiin. Häntä syytettiin jumalanpilkasta. Ja hänet pahoinpideltiin. Mutta, 
vaino ei tule ainoastaan juutalaisten puolelta, muuten apostolien teot kertoo meille tarinan tästä 
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aiheesta. Apostolien teot 4, 5, 8, 12, 21, 22, 25, 26, meille kerrotaan kaikissa noissa kappaleissa 
juutalaisten tekemistä vainoista. Mutta kysymys ei ole ainoastaan juutalaisten suorittamista 
vainoista, hän kertoo heille, mennään takaisin Markukseen. Siellä tulee olemaan myös vainoa 
pakanoiden puolelta. Jakeen 9 keskellä. Te tulette seisomaan kuvernöörien ja kuninkaiden edessä
minun vuokseni todistukseksi heille. Apostolien teot kertoo myös sen meille. Pakanoiden 
suorittamaa vainoa löytyy kappaleissa 16, 17, 18, 21, 24, 25 kuin myös 26. Joten te kohtaatte sitä
juutalaisten puolelta ja te kohtaatte sitä pakanoiden puolelta. 

Muuten, kun pääsette Joh. ilmestykseen 6, 7, 13, 17, 18, näette, pahinta vainoa aivan ennen 
Herran paluuta. Isossa mittakaavassa väärät uskonnot ovat joukkomurhanneet kristittyjä ja se 
tekee sitä juuri nyt parhaillaan, kun me puhumme tässä modernissa maailmassa. Miksi he tekevät
sitä? He tekevät niin, koska vihaavat Kristusta. Siksi he tekevät sitä. Heillä on kaunaa Kristusta 
kohtaan. He tekevät niin minun vuokseni, jakeessa 9. Minun vuokseni, minun takiani, Paavali 
sanoo, minä kannan kehossani Kristuksen merkkejä. Tai kuten hän sanoi kolossalaisille, minä 
täytän kehossani Kristuksen kärsimykset. Se on vakava asia. He ajattelevat kuningaskuntaa ja 
hän sanoo, ettei se tule olemaan sellaista, mitä ajattelette siitä. Se ei ole sitä, mitä ajattelette. 
Mutta kaiken sen keskellä, tämä on niin ihmeellistä, kaiken sen keskellä, te annatte todistuksen 
heille.

Koska kaikki se vaino ei murra uskoanne. Kaikki se kärsimyksenne ei aiheuta sitä, että 
kieltäisitte, kieltäisitte Kristuksenne. Kaiken sen kärsimyksen keskellä armo on runsaana teidän 
kanssanne. Siellä, missä tällaista vainoa ja tällaista kärsimystä on, armo on ylenpalttinen. 
Korinttilaiskirje 12 kertoo sen meille. Herra antaa meille kaiken armon, mitä tarvitsemme. Hän 
ei salli meidän kiusauksen menevän sen yli, mitä kykenemme kestämään. Hän antaa meille 
pakoreitin. Mitä tulee tapahtumaan, te tulette antamaan kaiken sen kärsimyksen keskellä, 
todistuksen. Siitä meillä on muistiinpanoja. Se on Foxin "Book of Martyrs". Minulla on kolme 
alkuperäistä kappaletta ja ne ovat näin isoja. Siinä on muistiinpanot kaikista niistä ihmisistä, 
jotka antoivat todistuksensa Kristuksen puolesta vaikka sen seurauksena oli kuolema. 

Ja tuon varoituksen mukana tulee lupaus. Evankeliumi pitää ensin saarnata kaikille kansoille. 
Välittämättä vihasta, evankeliumin on levittävä maailman ääriin saakka. He eivät kykene 
peittelemään sitä. Itse asiassa me aina sanomme, että marttyyrien verestä tulee kirkon siemeniä. 
Apostolien teot 1:8 sanoo, menkää kaikkialle maailmaan. Julistakaa evankeliumi. Jerusalemiin, 
Juudeaan, Samariaan, maailman ääriin saakka. Olkaa minun todistajiani. Nyt olemme 2000 
vuotta tuon tapahtuman jälkeen ja evankeliumi on kaikkine tavoitteineen ja yrityksineen 
levittäytynyt maailmalle, eikö vain. Se on levinnyt maailmalle. 2000 vuotta myöhemmin. Se on 
levitty maapallon ääriin saakka. Juuri niin Jeesus sanoi.

Sitä ei voi tuhota. Kuvitelkaa tämä. Hän istuu siellä niiden kahdentoista miehen kanssa, joista 
yksi tulee pettämään hänet muutaman tunnin sisällä. Tuo pieni joukko mitättömiä ja Jeesus 
sanoo, teistä evankeliumi leviää koko maailmaan. Millainen profetia se olikaan! Joka on 
toteutunut. Matteus 24:14 sitten lisää, sitten tulee loppu. Vainoa, kyllä. Mutta huolimatta siitä 
vainosta, lupaus, että evankeliumi leviää koko maapallolle. Ja sitten henkilökohtainen lupaus 
jakeessa 11. Kun he pidättävät teidät ja kun he luovuttavat teidät viranomaisille, älkää pelätkö 
etukäteen, mitä sanoisitte. Sanokaa vain, mitä teille annetaan juuri sillä hetkellä, koska se ette ole
te itse joka puhuu vaan Pyhä Henki. Eikö tuo ole ihmeellinen lupaus? 

Joskus kuulemme, että marttyyrit laulavat virsiä, antavat todistuksen Kristuksesta. Olen viettänyt
vuosia ja vuosia ja vuosia lukien noita todistuksia. Ja Pyhä Hengen voima tuli noiden ihmisten 
päälle ja he puhuivat asioita, jotka ihmisen hetkessä olivat vain niin kaukana ihmisen voiman ja 
kyvyn ulottumattomissa. Se on lohduttavaa. Joten, he saavat lupauksen ja lohdutuksen. Kukaan 
teidän vastustajistanne, Luukas 21:15 sanoo, kukaan vastustajistanne ei kykene sitä osoittamaan 
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vääräksi (refute it). Teidän todistuksenne tulee olemaan niin voimakas. Juuri niin tapahtui. 
Käytännössä kaikki apostolit olivat marttyyreja. Viimeinen heistä, Johannes, päätyi maanpakoon 
tavallaan pysyväksi marttyyriksi. Heidät tapettiin lukuisilla erilaisilla tavoilla. Mestattiin, 
ristiinnaulittiin. Se ei estänyt evankeliumin leviämistä.

Ja kuolemansa hetkessä, kuten kaikki todelliset uskovat historiassa kohdatessaan vainoa, 
Jumalan henki oli siellä nostamassa heitä yli ihmisen voimien sanomaan asioita, jotka olivat 
pohjimmiltaan heidän sydämensä tuotetta. Se oli Pyhän Hengen työtä. Jakeessa 12 Jeesus sanoo, 
ettei teitä vainoa ainoastaan juutalaiset ja pakanat vaan myös omat perheenne vainoavat teitä. 
Veli antaa veljensä kuolemaan ja isä poikansa ja lapset nousevat vanhempiaan vastustamaan ja 
antavat heidät kuolemalle. En vain voi kuvitella, miten vaikeaa tämän kuunteleminen on ollut 
heille. Heillä oli niin paljon toivoa. No, on ihmisiä, jotka sanovat, että Jeesus tuli, teki hyvän 
yrityksen, surkea epäonnistuminen. Hän edusti tarkalleen, miten historia tulee etenemään. 
Tarkalleen, miten se tulee menemään.

Tulee, kirjaimellisesti, olemaan vihamielisyyttä perheissä. Mennään takaisin Matteus 10. Se on 
kaikki Matteuksen 10:ssä. Se on myös Matteus 14. Kuinka monta kertaa muistatte Jeesuksen 
sanoneen, teidän on vihattava isäänne, vihattava äitiänne, vihattava veljiänne, jopa omaa 
elämäänne ollaksenne minun opetuslapsiani. Tämä on realismia ja jälleen sanon, realismi vastaa 
kirjoituksia. Jeesus oli oikeassa temppelin tuhoamisesta. Hän oli oikeassa jatkuvasta 
petturuudesta, joka kasvaa loppua kohden. Joten meillä on Jeesus siellä ja Jeesus täällä. Hän oli 
oikeassa onnettomuuksista kaikissa mittasuhteissa. Hän oli oikeassa ahdistuksesta ja vainosta ja 
marttyriudesta ja evankeliumin leviämisestä maailman ääriin saakka. Hänen täytyy olla Jumala.

Vain Jumala voi tietää sellaista. Ja sitten yksi viimeinen lausunto. Jae 13, teitä tullaan vihaaman 
minun nimeni takia. Se tapahtuu minun takiani. Mutta hän, joka kestää loppuun saakka, pelastuu.
Hän joka kestää loppuun, pelastuu. Miten niin pelastuu? Hänet otetaan kirkkauteen. Hänet 
otetaan taivaaseen. Miten niin hän, joka kestää loppuun? Kuinka me voimme selvitä hengissä? 
Kuinka tämä voidaan käsitellä? Kuinka me käsittelemme juutlaisten vainot, pakanoiden vainot, 
perheen vihan, perheen vainon, perheen teloituksen. Kuinka me käsittelemme sen? Totuus on, 
hän, joka kestää loppuun saakka, pelastuu. Mitä me siitä opimme? Sen että väärät kristity eivät 
kykene käsittelemään sitä. Luukas 21:19, kestävyytenne kautta te tulette saamaan elämän. Te ette
ansaitse pelastustanne kestävyytenne kautta, te todistatte, että teillä on aito asia kestävyytenne 
kautta.

Pinnallinen usko romahtaa vainoa kohdatessaan. He eivät ole meidän joukkoamme, koska he 
eivät ole lähtöisin meistä, 1.Joh.2:19. Se on perustotuus evankeliumista, aito, Jumalan antama 
usko kestää, koska Pyhä Henki antaa voimaa. Jumala antaa armoa. Ongelmia, petturuutta, 
vainoa, kärsimystä, ne polttavat akanat. Se paljastaa väärän tunnustuksen pinnallisen, 
heiveröisen, kivisen maan. Ja sellaisten paineiden alla pinnallinen kiinnostus Kristukseen ei 
sisällä kestävyyttä. Joten, sanon uudelleen, me emme ansaitse pelastustamme kestävyytemme 
avulla. Me emme säilytä pelastustamme puremalla hampaitamme yhteen ja kestämällä. Me 
osoitamme pelastuksemme kestävyytemme avulla. 

Meillä on pelastus, joka on armon lahja. Se todistetaan aidoksi kärsimyksen keskellä. Jaakob, 
lukekaa se pelkäksi iloksi, veljeni, kun kohtaatte erilaisia koettelemuksia tietäen, että uskonne 
testaaminen tuottaa kestävyyttä. Todellinen usko vahvistuu kestämään. 1.Pietari 1, siunattu 
olkoon Jumala ja meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen, Isä, joka suuressa armossaan antoi 
meidän syntyä uudelleen elävään uskoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista ylösnousemuksen 
kautta. Ja me saimme tuhoutumattoman ja tahrattoman perinnön, joka ei katoa ja joka odottaa 
taivaassa teitä, jotka olette Jumalan voiman suojeluksessa, uskon kautta, pelastukseen, joka on 
valmiina paljastettavaksi viimeisinä aikoina. Tämä on teidän suuri ilonne vaikka nyt pienen 
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hetken, jos välttämätöntä, te olette olleet vainon kohteena monien koettelemuksien kautta, jotta 
uskonne todistus olisi arvokkaampaa kuin kulta, joka on katoavaa. Se on tulessa koeteltu, jotta se
havaittaisiin johtavan ylistykseen, kirkkauteen ja kunniaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

Uskonne koettelemus tuottaa kestävyyttä. Uskonne koettelemus todistaa itsellenne, että se on 
aito asia. Joten, Herramme antaa varoituksen, lupauksen, lohdutusta ja jopa taivaallisen toivon 
tavassa, jolla historia tulee vääjäämättä kulkemaan. Se käsittää koko historian koettelemuksen 
aikaan saakka, joka lähtee liikkeelle tapahtumasta jakeessa 14, jota tarkastelemme ensi 
sunnuntaina.

Isä, kiitämme ihmeellisestä ajasta, joka meillä on tänään ollut sinun sanassasi. Se venyttää meitä 
ja se laajentaa ymmärrystämme ja ajatteluamme. Se haastaa meidät. Se vetää meitä sanaasi kohti 
tietääksemme enemmän ja ymmärtääksemme enemmän. Kuinka meillä on tiedon nälkä, että 
tuntisimme Sinut ja voisimme ymmärtää maailmaa. Sitä, millainen maailma todellisuudessa on. 
Kiitos sanasi todellisuudesta, sanasi hedelmällisyydestä, joka antaa meille tarkan ymmärryksen 
kaikesta siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Se on vaarallinen paikka elää. Vaikka sieltä 
löytyykin Sinun hyväntahtoisuutesi merkkejä ja näkyvää armoasi kaikkialla ympärillämme. Se 
on vaarallinen paikka elää ja meidän on oltava vakuuttuneita, että meidät on pelastettu siltä 
vaaralta lopullisesti uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Mitä tahansa eteemme tulee, 
olkoon sota, maanjäristys, nälänhätä tai tulipalo tai tulva tai vaino tai mikä tahansa. Me 
tiedämme, että me, joilla on sellainen usko, joka on lahja Sinulta, aito asia, se kestää loppuun 
saakka ja tuo meidät Sinun kirkkauteesi. Se lopullinen lupaus turvaa meidät kaiken keskellä. Me 
kiitämme Sinua siitä armon lahjana. Me ymmärrämme, ettemme voi ansaita sitä. Me emme voi 
tehdä mitään pitääksemme sen. Se olet Sinä, joka takaa sen meille. Ja Sinä pidät sitä yllä. Me 
kiitämme siitä. Olkaamme uskollisia ja eläkäämme niin, että tuomme kunniaa ja annamme 
todistuksemme, kuten marttyyrit läpi historian ovat tehneet, Sinun kunniaksesi, jokaisen 
vaikeuden edessä. Ole ylistetty jokaisen elämässä me rukoilemme. Näitä asioita pyydämme 
Pelastajamme kunniaksi. Aamen.
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