
27.11.2021

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6BnAMg7EQfo

*** Lainaukset King James Version ja Raamattu 1933/38 ***

Vahva harhautus on meneillään: miljoonat tullaan johtamaan harhaan

Jokaisen henkilön ytimessä on halu ja kaipuu Jumalan suuntaan. Eri ihmiset yrittävät täyttää haluaan
eri asioilla. Jotkut yrittävät täyttää haluaan rahalla. Mutta ei ole väliä sillä, miten paljon rahaa he 
hankkivat itselleen eikä ole väliä sillä, miten monta arvokasta autoa he ostavat itselleen, he eivät saa 
koskaan haluaan täytettyä. Jotkut yrittävät täyttää haluaan ihmissuhteilla, mutta se ei koskaan toimi. 
Osa yrittää täyttää haluaan huumeilla ja alkoholilla, mutta kaikki mainitut asiat epäonnistuvat. 

Jokaisen henkilön ytimessä on halu ja kaipuu Jumalan suuntaan. He voivat kieltää sen ja tukahduttaa
kaipuunsa ja elää epätäydellistä elämää. On olemassa niitä, jotka oppivat tuntemaan Jumalan. Ja 
sitten on niitä, jotka eivät. Heille, jotka tuntevat Jumalan on niin selvää, että Jumala on ja Jumala on 
aina ollut - ikuisuudesta ikuisuuteen. Jumala on aina ollut olemassa. He, jotka oppivat tuntemaan 
evankeliumin, heille se on päivän selvää. Se on ylitsepääsemättömän selvää, että on olemassa 
Jumala, joka loi taivaat ja maan. Heille asia on ylitsepääsemättömän selvää: kaikki olemassa oleva ei
voi olla olemassa sattumalta. 

Maailma ja kaikki sen monimutkaisuudet eivät ole voineet muotoutua evoluutiosta sattumalta. 
Ihmisille, jotka tuntevat evankeliumin, asia on heille niin selvää. Jumala loi heidät. Hän muokkasi 
heidät ja hän suunnitteli heidät omaksi kuvakseen. Ja että ihmiset eivät ole eläimiä ja etteivät he ole 
vahinko evoluutioprosessissa. Kaikkivaltias Jumala on heidät luonut. Kaikki nämä asiat ovat täysin 
selvää niille, jotka ovat oppineet tuntemaan evankeliumin. 

Mutta on niitäkin, jotka näkevät evankeliumin hölmöytenä. He näkevät evankeliumin viestin 
rakennettuna myyttinä vaikka historia todistaa, että evankeliumin viesti on totta. Vaikka on olemassa
historiallista todistusaineistoa, joka vahvistaa, että oli olemassa mies nimeltään Jeesus. Joka käveli 
veden päällä. Joka herätti kuolleet, antoi näön sokeille, sai rammat kävelemään, paransi 
verenvuototautisen naisen. Kuoli yhtenä perjantaina. Ja kuoli kuolemien kuoleman. Jeesuksen 
kuolemasta on olemassa historiallista todistusaineistoa. Hän ei pyörtynyt. Hän ei ollut koomassa. 
Hän oli kuolleena kolme päivää ja nousi kuolleista sunnuntaina. Asiasta on historiallista 
todistusaineistoa. 

Asiasta on olemassa Raamatun ulkopuolisia silminnäkijätodistuksia. Ne vahvistavat totuuden siitä, 
kuka Jeesus oli. Kuitenkin osalle ihmisistä viesti rististä on hölmöyttä. Ja kuitenkin toisille, aivan 
sama viesti, on Jumalan voimaa. 1. Kor. 1:18: "For the preaching of the cross is to them that perish 
foolishness; but unto us which are saved it is the power of God" (KJV). Suomeksi: "Sillä sana 
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rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan
voima" (R1933/38). 

Kysyn itseltäni, kuinka yhtä ja samaa viestiä julistetaan ja löytyy kaksi ryhmää. Ja vastaus on myös 
Raamatussa. 2. Kor. 4:3-4: "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost: 4 In whom the 
god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious 
gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Suomeksi: "Mutta jos meidän 
evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä 
uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, 
joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva."

Toinen korinttilaisille 4:3-4 paljastaa meille, että on olemassa valtava harhautus, jota parhaillaan 
rakennetaan. 2. Kor. 4:3-4 paljastaa meille, että on olemassa todellinen henkilö, joka yrittää, kaiken 
näkyvän taustalla, pitää ihmisiä pimeyden kahleissa. On olemassa joku, joka aktiivisesti yrittää 
peittää ihmisten mielet evankeliumin totuudelta. 

Paavali viittaa tähän vaikuttajaan: 'tämän maailman jumala'. Paavali kuvailee paholaisen työtä 
maassa. Efesolaisille 2:2: "Wherein in time past ye walked according to the course of this world, 
according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of 
disobedience." Suomeksi: "...joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan 
hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa." 

Me tiedämme, että paholainen on tämän maailman jumala. Se on syy sille, miksi hän saattoi 
aavikolla tarjota Jeesukselle kaikki tämän maailman kuningaskunnat. Jos Jeesus ylistäisi paholaista. 
Paholainen on tämän maailman jumala ja hän on kiireinen. Hän on aktiivisesti sokaisemassa niiden 
ihmisten mielet, jotka eivät usko Jeesukseen, jotta he eivät näkisi evankeliumien sisältämää 
kirkkautta. Tämä on yksi syy, miksi viesti rististä on hölmöyttä heille, jotka menehtyvät. Mutta 
meille, jotka pelastumme, siinä on kyseessä Jumalan voima. Tämän maailman jumala pettää osan 
ihmisistä kun taas toista puolta ihmisistä ei voi harhauttaa. Se on toinen syy sille, miksi 
evankeliumin viesti on valoa. 

Katsotaan mitä Paavali sanoo. Tämän ajan jumala on sokaissut epäuskoisten mielet niin, että he 
eivät näe evankeliumin valoa, joka osoittaa Kristuksen kirkkautta. Joka on Jumalan kuva. 
Evankeliumin viesti on valoa. Mitä me tiedämme ihmisestä? Johannes 3:19: " And this is the 
condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because 
their deeds were evil." Suomeksi: "Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja 
ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat." Ihmisellä on 
taipumus pitää pimeydestä enemmän kuin valosta. He pitävät pimeydestä sen takia, että se piilottaa 
jonkin asian. Se piilottaa heidän syntinsä. Ero kristityn ja ei-kristityn välillä ei löydy heidän 
syyllisyyden tunteestaan. Se löytyy heidän asenteestaan Jeesukseen.

2/4



27.11.2021

He, jotka ovat pelastuneet, eivät ole parempia ihmisiä kuin he, jotka hylkäävät Kristuksen. He ovat 
yksinkertaisesti syntisiä, jotka tunnustavat tarpeensa Pelastajaan. He ovat yksinkertaisesti syntisiä, 
jotka tunnustavat ja uskovat. Viesti rististä on totta. Se on todellinen totuus. Se olisi totta vaikkei 
yksikään uskoisi, että se on totta. Vaikka koko maailma hylkäisi sen se olisi silti totta. Vaikkei 
yksikään henkilö maailmassa uskoisi Jeesukseen Kristukseen evankeliumin viesti olisi silti totta. Se 
on totta itsessään. 

Mutta miksi ihmiset taistelevat omassatunnossaan? Jos he tietävät, että se on totta. Vastaus on 
yksinkertainen. Evankeliumin viesti paljastaa meille, että me kaikki olemme syyllisiä. Ja ihmiset 
menevät jopa niin pitkälle itsepetoksessaan, että sanovat olevansa syyttömiä. Mutta he tietävät 
syyllisyytensä. Kuka haluaa kuulla olevansa syyllinen? Kuka haluaa kuulla, että heidän on tehtävä 
tiliä salaisista synneistään, joista kukaan ei tiedä mitään. Siksi ihmiset hylkäävät evankeliumin 
viestin. Koska evankeliumin viesti osoittaa sormella sinuun. Sinuun. Sinuun. Ja minuun. Ja kertoo 
meille, että olemme kaikki syyllisiä ja hyljänneet tämän äärettömän Jumalan lait. Joka on asettanut 
meille vaatimukset, joita emme ole kyenneet toteuttamaan. 

Evankeliumin viesti osoittaa sormella ja kertoo meille, että olemme kaikki syntisiä, jotka tarvitsevat 
Pelastajan. Ja että emme kykene itse itseämme pelastamaan. Mutta ihmiset eivät pidä sellaisesta, 
koska he tietävät, etteivät ole toteuttaneet Pelastajan käskyjä. Ja ihmiset tietävät olevansa syyllisiä. 
Ja ihmiset ovat loukanneet ja olleet tottelemattomia Jumalaa kohtaan, joka on ikuinen, ääretön ja 
pyhä. Näin ollen he ovat syyllisiä, mutta heidän omatuntonsa tukahduttaa tämän totuuden. 

Koska, jos totuus kerrotaan ääneen, kuka haluaa tietää, että ikuinen Jumala on vihoissaan heille. 
Kuka haluaa tietää, että jokainen heidän tekonsa, ajatuksensa ja toimenpiteensä tullaan eräänä 
päivänä tutkimaan. Kuka haluaa tietää, että jokainen heidän syntinsä tullaan tuomitsemaan. Ja 
jokaisen synnin rangaistus tulee olemaan ikuinen. Mutta, minkä tämän maailman jumala peittää 
heidän mielessään, on tämä: Jumala on anteeksi antava Jumala. Ja jos tunnustat syntisi ja kadut ja 
käännät selkäsi jumalattomille teoillesi, ja hyväksyt Herran Jeesuksen pelastajaksesi, sinä tulet 
pelastumaan. Mutta, tämän maailman jumala on sokaissut heidän mielensä ratkaisulta.

Ratkaisu ei ole: juokse pakoon Jumalaa. Vaan se on: juokse Jumalan luokse. Jumala ei ole ihminen. 
Hän ei kanna kaunaa sinulle. Kun Jumala antaa sinulle anteeksi, sinä olet saanut anteeksi. Vaikka 
ympärilläsi olevat ihmiset eivät anna sinulle anteeksi. Jumala kuitenkin antaa anteeksi. Tämän maan 
ihmiset voivat vihata sinua kaikkien niiden asioiden takia, mitä teit menneisyydessäsi. Ja kaikkien 
niiden tekojen takia, mitä teit menneisyydessä. Mutta ihmiset eivät sanele sitä, kenelle Jumala antaa 
anteeksi. Etsi Jumala. Tunnusta syntisi. 

Pyhissä kirjoituksissa on useita huomattavia jakeita, joihin emme kiinnitä hyvää huomiota. Ja tämä 
on eräs sellainen. Sen riveihin on upotettu mysteerejä, joilla on ikuinen vaikutus. No, tämä opetus 
auttaa meitä saamaan takaisin mieliimme Jumalan mahtavan voiman, joka päästetään valloilleen 
meidän pelastuksemme takia. Ja se myös auttaa meitä kunnioittamaan Jumalaa suuren armonsa 
vuoksi, jonka arvoiseksi hän on meidät lukenut pelastettujen joukossa. 
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Pelastuksemme on Jumalan suurin lahja ihmiskunnalle. Valitettavasti kaikki eivät sitä hyväksy. 
Heprealaisille 4:2 sanoo: "For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word 
preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it." Suomeksi: "Sillä 
hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä 
hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat." Sama viesti, joka meille 
julistettiin ja joka sai meidät nöyrtymään ristin juurella, se julistettiin myös toisille, mutta he pitivät 
kiinni synneistään, koska sana ei sulautunut heihin uskossa - ihmisen sydämessä. 

Mitä jos usko puuttui, kun kuulimme evankeliumin, joka muokkasi ikuisesti koko olemuksemme: 
hengen, sielun ja kehon. Jos poistamme elämästämme Jumalan armon, havaitsemme, että olisimme 
olleet pahempia kuin yksikään noista syntisistä naapurustossamme. Sama viesti, joka solmi rauhan 
meidän ja Jumalan välille, on sama viesti, joka tulee tuomitsemaan osan ihmisistä viimeisenä 
päivänä. Suuri lähetyskäsky, jonka Jeesus antoi meille aikaisemmin, hänen lähtönsä maasta, sitä ei 
tule ottaa olan kohautuksella. Varsinkin, kun näemme lopun merkkejä ympärillämme. 

Evankeliumin viesti säilyy Jumalan voimana, joka pelastaa syntisiä. Siksi, meidän kaikkien tulee 
julistaa sitä. 
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