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10. Lopunaikaluento: Pyhät Antikristuksen ajassa
Alkurukous:
Herra Jeesus Kristus, sinä Jumalan Pyhä, joka olet pian tuleva: me odotamme sinun tuloasi. Herra,
sinä tiedät että nyt on jo aika, jolloin antikristilliset valhevoimat tekevät tuhoaan myös maassamme
ja eksyttävät monia. Herra, anna vielä kansallemme luotettavia opettajia, joiden luokse voi eksynyt
ja hätääntynyt sieluparka paeta ja löytää avun sinulta, sinun Sanastasi. Herra, olkoon myös tämä luento opastukseksi harhailijoille! Amen!

Aluksi
Ajassamme on yhä enemmän valhetietoa, on valheprofeettoja ja valheen saarnaajia. He saarnaavat
eräänlaisen henki-innostuksensa vallassa, mutta ovat silti oman viisautensa ja voimansa varassa. He
ovat sielullisia, vailla Pyhää Henkeä. He luulevat omaa sielunvoimaansa Pyhän Hengen voimaksi ja
sielullisia kokemuksiaan Hengellä täyttymisiksi. ”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, Henkeä heillä ei ole” (Juud. 1:19).
”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on
heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja
heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat
teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.”
(2. Piet. 2:1–3).
”Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika
päivänänsä oleva. (Luuk. 17:23,24).
(Kursivoinnit ovat luennoitsijan lisäämiä.)
Emme ole saaneet Herralta lupaa juoksemiseen! Silti myös suurella osalla uskovia on meneillään
kiivas juoksuaika! On kova menohinku. Lienee jonkinlaista maailmanlopun kiimaa? Mutta kuka saisi
tuon joukon aisoihin ja järkiinsä! Sillä missä sensaatiota tavoittelevat lavertelijajulistajat julistavat,
siellä sensaationnälkäiset pikkulapset juoksevat perässä. Näitä ihmisiä ohjaa selvästi jokin antikristillinen eksytyksen henki. Opettajilla kädet vispaavat kuin tulimyllyn siivet. He pitävät suurta ääntä
puhuessaan ja heiluvat kuin heinämiehet. He ovat huikentelevaisia hurmossaarnaajia. Malli on kutakuinkin kaikilla sama. Näyttelijäprofeetat eivät pääse eroon maneereistaan. Moni profeetta on kuin
metso soitimella. Ja koppelot piipertävät perässä. Siitä heidät tunnistaa. Mutta ei näin saisi olla. Mutta
kun on! Harva julistaja julistaa enää ristiinnaulittua Kristusta, vaikka muu hänen rinnallaan on pelkkää roskaa. Apostoli Paavali sen sanoo: ”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin,
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Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt
kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil. 3:8).
Iankaikkinen evankeliumi on käynyt harvinaiseksi. Kaikki Herran nimeen uskovat ovat kuitenkin
kutsutut Kristuksen todistajaksi. Mutta missä he ovat? En tiedä. Mutta paisuneet ja jonkinlaisessa
”henkiähkyssä” olevat opettajat eivät saarnaa Kristusta vaan kaikkea muuta toisarvoista ja valheen
kaikella voimalla. Kokemuksistaan he paljon puhuvat. Kuitenkin vain ne, jotka ovat tulleet osallisiksi
Kristuksen ristin evankeliumista pelastuvat.
Nuo huikentelevaiset opettajat kehuvat usein kuinka ovat taas täyttyneet hengellä. Mutta millä
ihmeen hengellä, kun he kuitenkin ovat täysin sielullisuutensa vallassa? Juuri nämä henkipaisuneet
julistajat ovat pahimpia aikamme eksyttäjiä. Moni kallis sielu harhautuu ja joutuu hukkaan. Pakko on
siis muidenkin huutaa kun Herra niin käskee: ”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin
kuin pasuuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä”
(Jes. 58:1).
Käydään nyt eräitä lopunajan tapahtumia järjestyksessä läpi. Ehkä samalla saadaan asioihin myös
jokin terveen harkintakyvyn ja järjenhiven mukaan. Mutta aina kaiken opetuksen tulee perustua Jumalan Pyhään Sanaan, ei pahoin paisuneiden ihmisten näkyihin ja ilmestyksiin, ei ihmismielipiteisiin.
Kaikki itsekehitellyt sananselitykset ja sepitykset on tuotava päivänvaloon.
Käsittelemme aluksi sitä kysymystä, missä pyhät, eli Jumalan valitut, ovat vaivan- eli Antikristuksen ajassa. Myös näissä kysymyksissä ovat näkyjennäkijät eksyksissä, sillä kaikki tarvittavahan on jo
ilmoitettu Jumalan Pyhässä Sanassa, Raamatussa. Ulkopuolista tietoa ei enää tarvita. ” "Ei yli sen,
mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.” (1. Kor. 4:6).
Ongelmaksi jää että suuresta tietomäärästä voidaan tässäkin luennossa käsitellä vain osia.
Totuus löytyy totuuden sanasta, Raamatusta. Totuus tekee vapaaksi. Valheeseen mielistynyt jää valheen orjaksi. Mutta tässä ei tuomita ketään. Tuomarina on ainoa vanhurskas tuomari. Hän on Herra.

Missä valitut ja pyhät ovat Antikristuksen ajassa
Otamme esille niitä raamatunkohtia, joissa osoitetaan missä pyhät ovat tuona aikana. Toisin sanoen,
ovatko he vaivan ja ahdistuksen-, eli Antikristuksen ajassa, vai ovatko he jo Karitsan hääaterialla
ylöstemmattuna.
Nimi, Antikristus, erisnimenä kirjoitetaan myös tässä luennossa nykysuomen mukaisesti isolla alkukirjaimella. Samalla tavoin kirjoitetaan kaikki muutkin erisnimet, eli nimisanat.
Antikristuksesta, eli pedosta ja lohikäärmeestä sanotaan: ”Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska
se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka
voi sotia sitä vastaan?" Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin
valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä
sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja
kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu
teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. Jos kenellä on korva, hän
kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet
pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.” (Ilm. 13:4–10).
Edellisten sanankohtien mukaan huomataan pyhien olevat yhä vaivanajassa, sillä Antikristushan
sai voiton heitä vastaan käydyssä sodassa.
Mutta kuka antoi pedolle vallan ja suun puhua pilkkapuheita, käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa
heidät, ja kuka antoi sen valtaan kansat, kielet ja kansanheimot? Jumala sen vallan sille antoi, mutta
vain vähäksi aikaa. Jumala tahtoo tuolloin näyttää lohikäärmeen, eli Perkeleen, koko kauheuden ja
mikä olisi olemaan seuraus siitä että se oli asettunut Jumalan vastustajaksi. Jumala haluaa näyttää
maailmalle, mitä synti saa aikaan ja mikä on sen lopullinen tuomio ja palkka. Mutta Lohikäärme itse
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pysyy koko ajan taustalla, mutta panee lopunajassa asialleen Antikristuksen, tuon surkean lurjuksen,
joka oli täysin itse alistunut Perkeleen orjaksi. Lohikäärmeen tuomio tulisi myöhemmin. Perkele ja
Saatana, tuo hirvittävä lohikäärme, samoin kuin kuolema ja tuonela heitetään järveen joka tulta palaa.
Näin Jumala tulee hävittämään synnin lopullisesti maan päältä.
”Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen
kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka
sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman
pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti,
eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään,
joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.” (Ilm. 14:9–12).
Jumalan pyhiä varotetaan ottamasta tuota pedon merkkiä ja lukua otsaansa tai käteensä. Pedon
merkki on otettava vastaan tahdon ratkaisuna ja juuri siksi vastaanottajat saavat kadotustuomionsa.
Mutta kukaan ei pääse pakoon tulevaa ahdistuksen ja vihan aikaa. Kuitenkin valehtelijoiden klubin
väärät profeetat ja huijarit saarnaavat liehakoivin sanoin muuta ja pettävät yksinkertaisia ihmisiä.
”…He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti
kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.” (Juud. 1:12,13).
”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen [eli turmion iljetyksen KR 92], josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon …Sillä silloin on
oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan
tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät
lyhennetään.” (Matt. 24:15; 19,20; Dan. 9:27; Dan. 11:31; Dan. 12:11).
Myös Jeesuksen sanojen mukaan, valitut ovat yhä Antikristuksen ajassa, jolloin profeetta Danielin
ennustama hävityksen kauhistus, turmion iljetys, seisoo pyhässä paikassa ja aloittaa tuolloin vihan-,
eli vaivan ajan. Valittuja, Jumalan pyhiä, Jeesus kehottaa edellä tarkkaamaan kyseistä tapahtumaa,
että pyhät kestäisivät vahvoina tämän maailman kaikkein kauheimman ajan loppuun asti. Näin se ei
tulisi kenellekään heistä täytenä yllätyksenä. Petetyille ja valmistautumattomille se on erityisen hirvittävää aikaa.
Edellisessä opetuksessaan Jeesus puhuu seurakunnalleen, eli valituilleen ja pyhilleen, hetkestä,
jolloin Antikristuksen patsas on pystytetty Jerusalemin pyhään paikkaan. Ei hän tässä maailmalle
puhu. Kristus puhuu aina omilleen. Jeesus ei edes rukoile maailman edestä! ”… en minä maailman
edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun” (Joh. 17:9).
Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan
siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut” (Room. 11:25).
Myös tämän sanan mukaan täysilukuinen seurakunta on se, joka temmataan kokonaisuutena yläilmoihin. Tuolloin nousevat ensin jo aiemmin Kristuksessa poisnukkuneet ja sitten me, jotka vielä
olemme ahdistuksen ajassa. ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku,
mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa: sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” (1. Kor. 15:51–52). Vastaavasti
(1. Tess. 4:13–18) sanotaan: ”Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka
olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”
Viimeisen pasuunan soidessa Herraan uskovat temmataan kokonaisuutena yläilmoihin. Ensiksi
nousevat ylös niiden ruumiit, jotka ovat jo aiemmin nukkuneet pois Herrassa, sitten ne, jotka ovat
jääneet tuohon aikaan, temmataan heidän kanssaan yläilmoihin Kristuksen luo. Tuo aika on viimeisen, seitsemännen pasuunan päivä, pakanain ajan viimeinen päivä.
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”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet
kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty palavat” (2. Piet. 3:10). Hänen tulonsa
on täysin julkinen.
” Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni
mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet
putosivat maahan, niin kuin viikunapuu karistaa raakileensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas
väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja
maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät
luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa
suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" ” (Ilm. 6:12–17).
Kiinnittäkää huomionne siihen, että tämä kaikki tapahtuu, kun Karitsa avaa kuudennen sinetin.
Huomaa kuulija, lukija, että kuudes ja seitsemäs sinetti ovat mitä ilmeisimmin rinnakkaisia tapahtumia. Samasta ajasta apostoli Johannes kertoo kahdella eri tavalla, kuin kahtena eri versiona. Niin on
ollut itseasiassa välttämätöntäkin tehdä. Tällä tavoin tuon viimeisen vuosiviikon koko informaatio on
voitu kertoa ymmärrettävimmin.
”Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet
vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä"” (Ilm. 7:14). Eli ne, jotka pääsevät mukaan Karitsan
suurille hääillallisille, ovat niitä jotka ”siitä suuresta ahdistuksesta tulevat”. Ja mikä on tämä suuri
ahdistus? Jeesus sen sanoi: ”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman
alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha
pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.” (Matt. 24:21–22). Tämä on Antikristuksen
ajan suuri ahdistus ja vihan aika, Jumalan seitsemän tuomiopasuunan aika. Valitut ovat yhä mukana.
Viimeisen, eli seitsemännen pasuunan kaikuessa, Kristus tulee kunniassaan. Valittujen tähden ahdistuksen ajan päiviä lyhennetään (päiviä ei toki vähennetä). Päivien lukumäärä, 1260 päivää, eli 42
kuukautta, eli 3½ vuotta, on ilmoitettu jo aiemmin tarkoin ja useita kertoja. Ahdistuksen ajasta valitut
ja pyhät temmataan Kristusta vastaanottamaan. Se on Raamatun mukaan viimeinen päivä. Tämä
kaikki tulee tässä yhä selkeämmäksi.
”Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota
yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka
näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”
(Joh. 6:39,40; Joh. 6:44; Joh. 6:54). Armotalouden viimeisenä päivänä Kristus tulee kunniassaan.
Maailman lopussa, viimeisenä päivänä, seurakunnan ylösotto tapahtuu. Vasta silloin Kristus tulee.
”ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt 28: 20).
Näistä edellisistä teksteistä nähdään täydellä varmuudella, että pyhät ovat vielä mukana antikristillisessä ajassa kun viimeinen 3½ vuoden kausi on alkanut ja päättyy Kristuksen tulemukseen. ”niin
silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja
tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen
tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät
ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” (2. Tess. 2:8–12). Moni uskovakin tajuaa viimeistään tuolloin sen emävalheen, johon lankesivat. Juuri tämä hetki on myös Jeesuksen sanojen
mukaan valittujen tärkeä tietää. Mutta nythän he tietävät sen, koska Herra on jo ennalta sen ilmoittanut. (Aiemmissa lopunajan luennoissani 8.–9. on seitsenvuotiskautta käsitelty laajemminkin, sekä
kuudennen sinetin ja seitsemännen sinetin rinnakkaisuutta).
Tämä kaikki edellinen totuuden sana pyritään kuitenkin pimittämään valehtelijoiden valhetiedolla
ja johtamaan valittuja harhaan. Antikristuksen henki sen tekee. Tuo henki on yhä voimakkaammin
nähtävissä ja kuultavissa nykyajassamme.
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”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto
on poltinraudalla merkitty.” (1. Tim. 4:1,2).
”Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin
sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä
mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja” (1. Tim. 6:3,4).
”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin” (2.
Tim. 4:3,4).
Nämä ihmiset ovat niitä ”jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden
tuntemiseen” (2. Tim. 3:7).
”Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi” (2. Joh. 1:10).
”…tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät [niitä] kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia,
omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne,
ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen
olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.” (2. Piet. 3:16–18).
Tämä kaikki on jo ennalta kerrottu, mutta eivät kaikki opi koskaan, eikä mitään. He ovat samanlaisia ihmisiä kuin USA:n presidentin Donald Trumpin kannattajat. Minkäänlainen totuus ei uppoa
heihin. Samalla tavalla myös monet uskovat luottavat sokeasti noihin edellä mainittuihin valheenpuhujiin. Ja kun he eivät osanneet etukäteen varautua tuleviin tapahtumiin ja tosiasioihin, moni lankeaa
ottamaan vastaan tulevan ajan antikristillisen valhetiedon.
”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja
se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa
maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee
suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee
maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä
asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.” (Ilm. 13:11–14).
Toinen peto, joka toimii yhdessä ensimmäisen pedon, eli Antikristuksen kanssa, saa maailman
kansat eksytettyä valheillaan ja suurilla ihmeillään. Tämä toinen peto esiintyy suurena uskonnollisena
johtaja. Siksi hänellä on nuo karitsan sarvet. Karitsa-nimi edustaa aina Ilmestyskirjassakin Kristusta,
teurastettua karitsaa. Mutta tosiasiassa toinen peto puhuu kuitenkin kuin lohikäärme, eli Perkele. Hän
siis valehtelee koko. Tämä villitsijä eksyttää myös monet pinnalliset uskovat kun hänellä on mukanaan mitä ilmeisimmin ja näyttävästi Raamattu, mutta hän selittää sitä kuten aikamme muutkin valehtelijat. Itseasiassa kaikki muut kuin Jumalan valitut ottavat tuolloin pedon merkin itseensä. Mutta
järkyttävää kuinka moni pinnallinen ja herkkäuskoinen uskovakin lankeaa ensimmäisen ja toisen pedon valheisiin ja ottaa vastaan pedon merkin.
”Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen
kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka
sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman
pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä” (Ilm. 14:10). Tuo aika on suuren seulonnan aikaa. ”ja
teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.
Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille
annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki
puhuu teissä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana
pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt. 10:18–22). Älä siis rakas totuuteen pyrkivä uskonveli tai -
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sisar juokse enää pettureiden perässä. Et sinä saa heiltä mitään rakentavaa ja luotettavaa opetusta.
Jumalattomat huijarit pysyvät sellaisina loppuun asti.
Koska on seulonnan aika, ”Oikeista opettajista [taidollisista KR 38] jotkut lankeavat, ja niin heidät
kaikki seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan lopun ajaksi, sillä vielä on aikaa määrähetkeen” (Dan.
11:35 KR92). ”Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät” (Dan. 12:10). ”Oikeat
opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen,
loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti.” (Dan. 12:3).

Ylöstempaaminen ennen vaivanaikaa
Oppi ennen vaivanaikaa tapahtuvasta ylöstempaamisesta muokattiin lopunajalliseksi oppirakennelmaksi 1800-luvulla. Tämän opin alkuunpanija ja kehittäjä oli irlantilainen anglikaani-pappi, J. N.
Darby. Hän syntyi Irlannissa St. Margaret'ssa vuonna 1801. Darbya ei ole kuitenkaan koskaan tunnettu suurena ja kuuluisana raamatunselittäjänä. Tämä hänen näkemyksensä on uudehkoa tuotosta
koko uuden liiton ajan järjestelmällisessä lopunajallisessa raamatuntutkimuksessa. Darby koki kuitenkin, että hänen tulisi silti tämä uusi löytämänsä oppisalaisuus julkituoda ihmiskunnalle.
Darbyn rakentamasta pinnallisesta opista lähtien on jatkettu tämän erikoisen sanoman levittämistä.
Tässä oppimallissa Kristus tempaa osan pyhiä nykyisestä maailmanajasta salaa ja yhtäkkiä Karitsan
häihin. Se tapahtuu ennen ahdistuksenajan alkamista, ennen Antikristuksen tuloa.
Tämän ylöstempausopin opettajat katsovat kuuluvansa, ainakin pääosin, johonkin aivan erityiseen
pyhien joukkoon. Tällainen joukko on esimerkiksi viisaat neitsyet, tai muutoin pyhityksessään pidemmälle päässeet uskovat. He lienevät niitä aikamme tosiuskovaisia!
”Emme odota Antikristusta, vaan Kristusta”, he sanovat. Saavathan he toki odottaa Kristusta ennen
Antikristusta, mutta pettymyshän siitä tulee. Mutta jos heidän oppinsa olisi oikea, armo ei olikaan
enää armo, vaan tarvittaisiin jokin armonlisä, että voitaisiin päästä heidän ennenaikaiseen tempaukseensa. Pelkkä uskosta ja armosta vanhurskaaksi tuleminen ei näet riitä. Mutta tällöin armo ei olisi
enää armo. Tässä on kyse uudesta erehdyksestä galatalaisten erehdyksen lisäksi. ”Kuinka voitte olla
noin mielettömiä! Te aloititte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin?” (Gal. 3:3 KR
92).
Tämän kyseisen harhaopin mukaan nuo Karitsan häät kestäisivät - ainakin joidenkin mielestä seitsemän vuotta, eli siis koko Ilmestyskirjan kuvaaman seitsemännen sinetin ajan. Kuitenkin vääjäämättä koko profeetta Danielin ilmoittama seitsenvuotiskausi muodostuu ensiksi säkkipukuisten todistajien 3½ vuoden jaksosta. Sitten kun Aktikristus on surmannut heidät, alkaa Antikristuksen aika,
joka sekin on 3½ vuotta. Vasta tämän viimeisen 3½ vuoden jakson jälkeen Kristus tulee julkisesti ja
kunniassaan hakemaan pyhän seurakuntansa, morsiamensa, ikuisiin häihin. Tämä viimeinen 3½ aika
on se suuri vaivan ja vihan aika.
Jos näiden eksyttäjien oppi olisi todellakin oikea, aiemmin ylös temmattujen pitäisi palata siis
maan päälle viejä kerran Karitsaa vastaanottamaan, sillä eräät heistä tällaistakin opettavat. Moni harhautunut opettaja opettaa todellakin, että Pyhä Henki otetaan pois maan päältä väliaikaisesti uskovien
ylöstempaamisen yhteydessä.
Pääosin näitä edellisiä oppeja opetetaan saatujen näkyjen ja ilmestysten pohjalta. Mutta heidän
näin saatu oppinsa ei kestä tarkempaa Raamatun tutkimista ja siksi tarvitaan erilaisia ilmestyksiä ja
näkyjä. Niiden pohjalta tätäkin petosta levitetään. Lopettakaa nyt jo valehtelunne! Valehtelijoilla ei
ole iankaikkista elämää.
Usein tulee linkkejä Whatsappiin, joiden takaa löytyy jokin harhaan joutunut saarnaaja, joka opettaa näitä täysin Raamatun vastaisia oppeja. Kai jotenkin pilallemenneet ihmiset niitä lähettelevät.
Myös te kuulijani noita julistajia tunnette Youtubesta. Kiinnittäkää myös huomionne siihen, miten
omaperäisellä ja hutera pohjalla heidän sanomansa on. Ensin on omittuna tuo vierasperäinen oppi
salaisesta ylöstempaamisesta. Sitten he koettavat etsiä Raamatusta erilaisia sanankohtia oppinsa
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tueksi. Mutta ne eivät ole niitä sanankohtia, joissa vääjäämättömästi osoitetaan että Kristus yhden
kerran, viimeisenä päivänä, tulee hakemaan valittunsa Karitsan häihin.
Meille Suomeen tämä oppirakennelma on kotoutunut vierasmaalaisena, ennen kaikkea amerikkalaisena sensaatiokristillisyytenä. Tämä oppimaailma eri osioineen hallitsee suurelta osin vapaiden suuntien opetusta. Mutta juuri tämä, nyt käsiteltävä oppi, on sekin täysin kestämätön tarkemman raamatuntutkimuksen edessä. Eräs tuontikanava tälle ja myös muille amerikkalaisille erityisopeille on nykyisin TV7 – kanava. Tämä kanava on samalla erinomaisen hyvä rahastuskanava omistajilleen. Myös
Radio Dai on ansioitunut monenlaisten eksyttävien oppien levittämisessä. Moni aikamme pikkulapsiuskova imee kaiken oppinsa noilta kanavilta, laittavatpa tuosta kaikesta vielä rahaakin heidän tililleen! Näitä ulkomaalaisia opettajia kutsutaan myös Suomeen kiertämään eri seurakunnissa. Moni
väärä opettaja onnistuu keräämään suuria summia tililleen. Eivät nämä kanavat ja opettajat hyvää
hyvyyttään opeta. Vaatimalla Mooseksen lain mukaisia kymmenyksiä moni seurakunta kiskoo suuria
summia näissä seurakunnissa. ”ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta
jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku” (2. Piet. 2:3).
Uusi testamentti ei kerta kaikkiaan tunne kymmenysoppia. Se on täysin mahdoton ajatus. Laki
säädöksineen on naulittu Kristuksen kanssa ristille. ”Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt
rauhan” (Ef. 2:15). ”Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu
ilman lakia” (Room. 3:21). Yksikään apostoli ei edellyttänyt tai vaatinut kymmenysten maksamista.
Kukin seurakuntalainen maksoi vain sydämen halusta ja mihin kykeni. Mutta nuo lain vaatimukset
on palautettu uuteen liittoonkin helpon rahan keräämiseksi tietämättömiltä. Jopa yksityisille saarnamiehille voidaan maksaa kymmenyksiä! Voi rahanahneutta ja mielen kataluutta! Menisivät sahalle
töihin ansaitsemaan elantonsa!
Mutta tuo edellä kuvattu ylöstempausoppi ja oppinäkemys on täysin ristiriidassa seurakunnan kokonaisuutta koskevan opin kanssa. ”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki,
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti." ” (Matt. 28:18.20). Kristus on täällä Henkensä välityksellä maailman loppuun asti.
Täysin mieletön on koko ajatus jostakin ”väliylöstempauksesta”. Sitä oppia ei löydy Raamatusta. Se
on kotoisin Amerikasta!
”Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi
minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen
toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus
pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja
tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24:9–14).
” Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota
yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka
näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."
(Joh. 6:39,40).
Myös nämä kaksi Jeesuksen opetusta kumoavat täysin sen väärän opetuksen, joka sanoo Jeesuksen
tulevan jo ennen vaivanaikaa ja että Pyhä Henki otettaisiin maan päältä pois uskovien ylöstempauksessa. Pyhä Henki palaisi kuulemma kyllä takaisin myöhemmin ja juutalaisten jäännös pelastuisi.
Tästä toki lienee useampaakin eri oppitulkintaa. Opetetaan usein, että apostoli Paavalin mainitsema
”mikä vielä pidättää” (2. Tess. 2:6) on juuri Pyhä Henki, joka on otettava ensiksi pois ennen kuin
Antikristus voi tulla. Näinkin mieletöntä oppia on tarjolla yksinkertaisille ja pinnallisille uskoville.
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Raamatun kuvaus (Ilm. 6:9–11) puhuu marttyyreistä. ”Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin
minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden,
joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias,
siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina,
kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi
niin kuin hekin.”
Viidennen sinetin avauduttua luemme että marttyyrien määrä ei ole vielä täysi. Lukumäärä täyttyy
ennen kuin Kristus tulee viimeisen pasuunan soidessa. Marttyyriuskovien veri vuotaa silloin ja heidän
lukunsa täyttyy. Porttonaisesta, joka on liitossa aluksi molempien petojen kanssa, sanotaan: ”Ja minä
näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin” (Ilm. 17:6).
Kuudennen sinetin avauduttua on välittömästi kuvaus taivaitten voimien järkkymisestä. Tämä
kaikki tapahtuu Jeesuksen opetusten mukaan juuri ennen hänen tulemustaan (Matt. 24:29+).
Kuudennen sinetin ja seitsemännen sinetin aika puhuvat aivan samoista tapahtumista.
Sineteistä: ” "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme
painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan" ” (Ilm. 7:3). On myös kirjoitettu: ”Hänessä on
teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne
pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa
lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.” (Ef. 1:13,14). Kaikki sinetillä merkityt saavat pelastuksen hukkuvan maailman keskeltä Herran päivänä, Kristuksen tulemuksen päivänä.
Seitsemännen sinetin avauduttua puhutaan myös Antikristuksen ajan pyhien rukouksista. Tuona
aikana on menossa myös suunnaton pyhien, Jumalan valittujen, rukoustyö. ”…Ja tuli eräs muu enkeli
ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian
ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja
maanjäristystä.” (Ilm. 8:3–5).
Edellisistä tapahtumista huomaamme että Pyhä Henki on yhä ja koko ajan maan päällä. Eivät Jumalan
pyhät olisi ilman Pyhää Henkeä olleet valmiita luopumaan hengestään todistaessaan Kristuksesta.
”Niin kuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina". Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.”
(Room. 8:36,37; Ps. 44:23).
Myös Antikristuksen ajassa julistetaan evankeliumia. ”Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi
korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille
kansoille, heimoille, kielille ja maille.” (Ilm. 14:6). Tämä kyseinen enkeli julistaa iankaikkista evankeliumia juuri Antikristuksen ajassa. Myös Jeesus sanoo: ”Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille” (Mark. 13:10). Tällainen voitokas evankeliuminjulistus ei ole mahdollista ilman Pyhää Henkeä.
Mutta milloin Ilmestyskirja kuvaa ajallisesti Karitsan häitä? Kuvaus on Ilmestyskirjan luvussa 19.
Tässä luvussa kuvataan samalla Kristuksen paluu ja kuinka hän tuhoaa ensimmäisen ja toisen pedon
ja syöksee heidät elävinä tuliseen järveen. Tuolloinhan Kristus tuhoaa sen suuren pakanakansoista
kootun sotajoukon, joka on valmiina lopullisesti tuhoamaan Jerusalemin kaupungin ja ratsastajan,
Kristuksen sotajoukon (Ilm. 19:19,21; Ilm. 16:14; Ilm. 16:16).
Mutta Karitsan häistä: ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat
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ovat totiset Jumalan sanat".” (Ilm. 19: 7–9). Tässä kohtaa on ajallisesti Karitsan häät. Häät ovat heti
Kristuksen paluun jälkeen. Tässä mainitaan myös tuo valkopukuinen joukko, joka kuvattiin jo kuudennen sinetin lopussa, kohdassa Pelastettujen joukko.
Valheprofeetat ovat sijoittaneet nämä häät ennen Antikristuksen aikaa.
Tässä samassa luvussa kuvataan uudelleen valkoisella hevosella ratsastaja. Hänet kuvattiin jo ensimmäisen sinetin avauduttua, eli ”Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka istui hevosen
selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti.”
(Ilm. 6:2,3). Vain Kristus yksin on Raamatussa kuvattu seppelöity voittaja. Tämä kuvaus ei sovi Raamatussa kehenkään muuhun persoonaan. ”Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.”
(jae 11). Hänen nimensä on Jumalan Sana. Myös taivaallinen sotajoukko ratsastaa valkoisilla ratsuilla. ”ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.
Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.” (jakeet 13,14). Tästä nuolia ampuvasta kuninkaasta puhutaan myös psalmien kirjassa: ”Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään.” (Ps. 45:6).
”Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla
hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet;
ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.” (Ilm. 19: 20). Kaikki lopunajan suuret huipennukset tapahtuvat luvun 19 kuvauksissa. Tällöin, tämän jälkeen Israel ottaa vastaan
Messiaansa ja uudistuu koko kansana. Lohikäärme sidotaan kahleisiin tuhanneksi vuodeksi. Alkaa
Israelin kansan pappiskausi. Alkaa tuhatvuotinen valtakunta-aika.
Mutta palataan vielä pedon merkkiin ja Antikristuksen hengen vaikutuksesta ajassamme.

Pedon merkistä ja Antikristuksen vaikutuksesta ajassamme
Eräitä harha- ja valheoppeja ovat koronavirukseen ja rokotuksiin liittyvät harhat. Ensinnäkin koronavirus on Jumalan lähettämä, Raamatussa mainittuihin ruttoihin kuuluva vitsaus. Sitä ei saada hävitettyä ihmiskeinoin (Luuk. 21:11; Ilm. 6:8).
”Siruteoria” on myös käsittämätöntä ja typerää huijausta! Ei pedon merkkiä uskova salaa saa vaikkapa rokotuksissa, tai muulla tavoin, vaikkapa kirurgisena toimenpiteenä. Mikrosirulla ja pedon merkillä ei ole mitään yhteyttä keskenään. Miten jaksavatkin huijata yksinkertaisia ihmisiä nämä harhautuneet opettajat. Minkäänlaisella ihmisen luomalla sirulla ei voi ohjata ihmistä eksyksiin. Ihminen ei
kerta kaikkiaan kykene luomaan sellaista tietoteknistä laitetta, pienoistietokonetta, jolla voitaisiin rokotteeseen näkymättömänä sijoitettuna komponenttina manipuloida ihmistä. Tämän sirun pitäisi olla
ensinnäkin kooltaan nanoluokkaa. Sellaisen valmistamiseen ei ole edellytyksiä muilla kuin Jumalalla!
Silti monet viattomat ihmiset on johdettu näinkin mielettömään harhaan. Myös Youtubessa on runsaasti tätä hölynpölyopetusta. On masentavaa ja surullista, huomata miten helposti herkkäuskoisia
ihmisiä voidaan tällaisella saastalla huijata. Liian monet uskovat kaiken tämän sokeasti ja osaltaan
jopa levittävät tätä hölynpölyä eteenpäin. Ei ole siis ihme että muutamat uskovat ovat peloissaan, osa
lähes järjiltään, näiden pelottelujen keskellä. Kyllä tässä mielensä pahoittaa. Uskovienhan sitä pitäisi
rohkeita olla, kun kerran vapautuksen aika on pian käsillä! Maailman ihmisten pelätä pitäisi, mutta
he eivät osaa vielä pelätä. Se ahdistus tulee heille ajallaan. ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja
odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua,
niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." ” (Luuk. 21:26–
28).
Elämme sairaalloista kristillisyyden aikaa. Monet uskovat ovat kuin järkensä menettäneitä. Mikään ei tunnu auttavan, vaikka kaikesta tästä on jo etukäteen Raamatussa varoitettu.
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”Tulkaa lopultakin järkiinne, älkää tehkö syntiä! On näet eräitä, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä tämän sanon teidän häpeäksenne.” (1. Kor. 15:34).
”Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät” (2. Kor. 10:4). ”ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulolähteenä.” (1. Tim. 6:5). ”Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät
vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton. Mutta kauan he
eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi.”
(2. Tim. 3:8,9).
Monet ovat joutuneet ajassamme uskonelämänsä haaksirikkoon, mutta sinä ”säilytä usko ja hyvä
omatunto! Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan” (1. Tim. 1:19).
Nämä ihmiset ovat petettyjä ja liiankin usein pelkuriuskovaisia. He ovat saattaneet joutua tietämättään myös epäuskoon. He ovat alkaneet uskoa vääriin kristuksiin vaikka olisi pitänyt rakentaa
kaikki aina luotettavaan Jeesukseen Kristukseen. Aito uskova ei anna pettää itseään. Mikään kuviteltu
mikrosiru, ei voi siis viedä Jumalan valitulta jo ennalta saatua pelastusta. Pelkurit ja epäuskoon vaipuneet uskovat tällaista. Se on antikristillisen hengen heihin kylvämää petosta. ”Mutta pelkurien ja
epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja
kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” (Ilm. 21:8).
Osa uskovista on pahoin kadottanut järkensä ja ajattelukykynsä. Jos omassa päässä ei raksuta enää
mitään totuudelle rakennettua perustaa, juostaan harhautuneiden oppimestareiden epäperäisten oppien perässä. Tällöin otetaan vastaan kaikki mahdollinen tiedon nimellä kulkeva valhetieto tutkimatta
edes tätä saastemössöä. ”…vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja
vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet” (1. Tim. 6:20, 21). Mutta
juuri näin langetaan eksytyksiin ja pelkuruuteen. Tämä on alaikäisyyttä! Ei näin saa olla. ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen”
(2. Tim. 1:7).
Monia heitellään kuin arpanappuloita holtittomasti sinne tänne. Emme saa missään tapauksessa,
jäädä alaikäisyyteen, vaan: ”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa” (Ef. 4:14). Monet uskovat ovat
kuin tuttipullolla ruokittavia pikkuvauvoja. He imevät itseensä kaiken mahdollisen tarjolla olevan
syötävän. Raamatussa on kaikki oikea tieto, mutta yhä harvempi etsii sitä sieltä vaan valitsee helpomman tien ja ottaa vastaan monenlaisia vieraita oppeja niitä mitenkään koettelematta ja epäilemättä.
Moni menettää iankaikkisuutensa – laiskuuttaan.
Lopunajan eksytyksistä on jo moni toteutunut tai on toteutumassa. Kuitenkin vain harva kuuntelee
enää Jumalan sanan totuuksia ja ottaa niistä opikseen. He eivät kuuntele enää edes terveen järjen
ääntä.
On järkyttävää kuunnella joidenkin - silti monien mielestä luotettavien opettajien - opetuksia erilaisilla radio- ja TV-kanavilla ja Youtubessa. Älköön kukaan olko niin mieletön että vieläpä maksaa
tuollaisista harhaopeista!
Mutta totuudessa vaeltavat uskonystävät, veljet ja sisaret Herrassa: ”Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja.” (Fil. 3:2).
Tällä luennossa ei ole väärien profeettojen ja -apostolien päitä silitelty. Eivät he sitä tarvitsekaan.
Raippoja tarvitsisivat. Mikä lienee kerran heidän tuomionsa? Mutta yhä he pettävät ja eksyttävät suuria ihmisjoukkoja katteettomilla lupauksillaan ja valhetiedoillaan. On kauheaa edes ajatella kuinka
moni huijattu uskova huomaa olevansa kerran Antikristuksen vainoissa, vaikka pitikin olla jo aivan
varmasti Karitsan hääaterialla. Miten käy vastaavasti valheopettajille, kun heidät havaitaan pelkiksi
pettureiksi ja eksyttäjiksi? Uskovat sanovat silloin: ”Me uskoimme teitä aivan kuin kerran kymmenet
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miljoonat yksinkertaiset amerikkalaiset presidenttiään, Donald Trumpia. Hän oli valheen mestari ja
narsistinen pikkusieluinen johtaja, mutta monet herkkäuskoiset ihmiset uskoivat häntä sokeasti. Nyt
me vuorostamme olemme samanlaisia narreja ja tulimme surkeasti huijatuiksi. Lienemme tuhoon
tuomittuja.
”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka
on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä
tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä
olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä
olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!” (Ilm. 22:11–14).
”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla,
ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien
päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he
kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.” (Matt. 24:29–31).
”Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa,
rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen
elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan
edessä. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua, että tahrattomasti ja
moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka
aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,
jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään
ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.” (1. Tim.
6:11–16).
Lopunajan raamatullisissa kuvauksissa kaikuu uskovien voitonvarmuus, vahvuus, rohkeus ja kestävyys. Monet heistä tosin surmataan, monia suljetaan vankiloihin. Heitä pidetään suorastaan teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa koetuksissa he tietävät saavansa jalon voiton hänen kauttaan, joka on
rakastanut heitä ja on päästänyt heidät synneistään verellään.
”Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä,
tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä "vähän, aivan vähän aikaa
vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele” Hepr. 10:35–76).
Mutta pelkurit pyrkivät pakenemaan pois Antikristuksen vainoista. Sillä tavoin he luulevat pelastavansa kurjan elämänsä. He eivät halua, eivätkä uskalla kärsiä Kristuksen tähden. He eivät ole valmiita marttyyrikuolemaan. ”Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.” (Matt. 16:25).
”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät
syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren
kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan
asti.” (Ilm. 12:10,11).
”Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on
se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen
hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista,
Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. (Hebr. 13:20,21).
Aamen! Tule Herra Jeesus!

