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Usein Jumalan sanaa lukiessamme ja tutkiessamme jätämme huomiotta paljon profeetallista 

totuutta. Raamatun rikkaassa viisaudessa on rajattomasti louhittavaa. Luojan tarkoitus antaessaan 

Sanansa ihmiskunnalle, on antaa suuntaa elämälle mahdollisimman runsaalla tavalla.

Jeesus Kristus on tuo Sana. Raamatun viimeinen kirja, Ilmestyskirja, paljastaa Jeesuksen kaikessa

voimassaan, kirkkaudessaan ja majesteettisuudessaan.

Profetia - tulevaisuuden ennustaminen - on tuon Sanan ytimessä. Pyhien sivujen lupaukset 

takaavat iankaikkisen elämän jokaiselle milloin tahansa syntyvälle ihmiselle, joka aidosti hyväksyy 

Jumalan armosta antaman lunastuksen synnistä uskomalla Kristuksen kuolemaan, hautaamiseen 

ja ylösnousemukseen.

Jeesus Kristus on Jumaluuden toinen persoona, jota Isäjumala pitää ytimenä, jonka ympärillä 

kaikki pysyy koossa:

Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 

näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu 

hänen kauttansa ja häneen ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 

(Kol. 1:16-17). 

Todettuamme siis, että Herra Jeesus on ylivertainen kaikessa, palaamme takaisin avauslausumaan

lisätäksemme, että yksi totuus, jonka usein unohdamme, liittyy suorimmin seuraavaan täyttyvään 

profetiaan - seurakunnan Tempaukseen.

Jeesus puhui tämän kommentin pääaiheesta – helvetin porteista. Vaikka opetuslapsilla, joille Hän 

puhui, ei todellakaan ollut käsitystä siitä, mihin Hän viittasi, ennustus ja sen yksityiskohdat ovat 
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toteutuneet siitä lähtien – ja nyt ne ovat täyttymässä.

Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä 

olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, 

Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, 

joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan 

seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. (Mt. 16:15-18). 

He eivät ymmärtäneet "seurakunnan" käsitettä; siinä vaiheessa he olivat täysin tietämättömiä siitä 

"rakenteesta", jonka Jeesus profetoi rakennettavaksi. Mutta se rakennettiin ja on edelleen 

rakenteilla, kun kukin pelastukseen tuleva henkilö lisätään siihen.

Tämän profetian erityinen osa, jota haluan tarkastella ehkä uudella tavalla, on kääritty sanoihin 

"seurakuntani", "tuonelan (helvetin) portit" ja "eivät sitä voita".

Tutkimukseni siitä, miten Jumala kohtelee ihmisiä - myös uskovia - eri dispensaatioissa, saa minut 

päättelemään, että Kristukseen uskovia odottaa täysin erilainen kohtalo. Ja puhun nyt fyysisestä 

kohtalosta, en hengellisestä / ikuisesta kohtalosta.

Ikuisen kohtalon kannalta helvetin portit eivät voi, eivätkä tule voittamaan ketään Jeesukseen 

Kristukseen uskovaa. Kaikki uskovat jokaisessa dispensaatiossa nauttivat ikuisesti taivaan 

autuutta ja riemua, mutta fyysisen kohtalon kannalta uskovat on profeetallisesti aikataulutettu 

(scheduled) erilaisiin kohtaloihin. 

Olemme tarkastelleet tätä asiaa jo aiemmin, mutta se ei silti ole ensisijainen asia, jota haluan 

käsitellä.

Jeesus sanoi Matteuksen luvussa 16, kuten olemme lukeneet edellä, että Hän rakentaa 

seurakuntansa ja helvetin portit eivät voita sitä. Se on osoittautunut dispensaatioksi, jota 

kutsumme seurakunta-ajaksi. Se alkoi helluntaina, kuten luvussa Apt. 2 on kerrottu, kun Pyhä 

Henki tuli asumaan uskovissa. (Tiedän, että on niitä, jotka uskovat, että seurakunta sai alkunsa 

Galilean rannoilla, kun Jeesus aloitti toimintansa.)

Toisaalta sama Jeesus antoi ylösnousseessa muodossaan Johannekselle seuraavan profetian 

kirjoitettavaksi Ilmestyskirjaan.

“Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät ja sen valtaan annettiin 

kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot” (Ilm. 13:7).



Nyt tulemme siihen tarkastelun vivahteeseen, jonka toivon auttavan tekemään selväksi, kuinka 

tärkeä tämä lupaus seurakunnalle - kaikille seurakunta-ajan uskoville - todella on.

Ystäväni Jonathan Cahn viittaa viimeisimmässä kirjassaan The Return of the Gods (Jumalien 

paluu) siihen hengellisesti ja jopa fyysisesti havaittavissa olevaan todellisuuteen, että demonisia 

porttaaleja on jossakin määrin avattu näinä ilmeisen ilmeisinä hullun jumalanvastaisen toiminnan 

aikoina. Olemme tutkineet monia outoja manifestaatioita kerta toisensa jälkeen näissä 

kolumneissa, mutta toistan vain, että näyttää siltä, että Jumala on kääntämässä kapinoivia 

ihmisolentoja kelvottomaan mielentilaan - mielisairaaseen, ylösalaiseen ajatteluun, kuten Paavali 

profetoi Roomalaiskirjeen luvussa 1.

Olen samaa mieltä Jonathanin kanssa ja uskon, että nämä porttaalit vastaavat Jeesuksen 

viittausta helvetin portteihin. Näyttää, että nuo portit aukeavat päivä päivältä yhä enemmän. 

Demoniset kätyrit noista porttaaleista sekä jumalanvastaisen ihmiskätyrit, aikovat poistaa 

täydellisesti kaikki todellisen kristillisen seurakunnan jäänteet planeetalta.

Niin ei tule koskaan tapahtumaan. Jumala, joka loi kaiken olevaisen, on sanonut niin: Se on 

seurakunta, jota Jeesus Kristus yhä rakentaa. "Helvetin portit eivät sitä voita".

Olen vakuuttunut, että sillä hetkellä, kun Pidättäjä (Pyhä Henki) nostaa hillitsevän kätensä näitä 

helvetillisiä voimia vastaan, kaikki uskovat menevät Herran Jeesuksen tykö Hänen sanoessaan: 

"Nouse ylös tänne!" (Ilm. 4:1).

Seurakunta ei voi olla eikä tule olemaan maaplaneetalla, kun helvetin portit avataan täysin ja niiden

annetaan voittaa Ahdistuksen ajan pyhät (ne, jotka pelastuvat Tempauksen jälkeen). Meillä on 

Kristuksen Sana tuosta ihanasta lupauksesta.

Kun kaikki pahuus tulvii tällä kertaa maan päälle, niin loppu on tulossa kuin tulva (Daniel 9:26). 

Helvetin portit heilahtavat pian täysin auki, mikä Herran mukaan tuo mukanaan ihmiskunnan 

historian hirvittävimmän ja tappavimman ajan (Mt. 24:21).

Mutta mitä tulee sinuun ja minuun, jos tunnemme Kristuksen pelastukseksi, meidän ei tarvitse 

hetkeäkään murehtia, että olemme täällä kohtaamassa tuon ajan. Jeesus sanoi, että hän varjelee 

meidät tuolta kauhun hetkeltä (Ilm. 3:10). Jos haluat olla varma, että kuulut seurakuntaan, joka 

otetaan pois, ennenkuin tuo Ahdistuksen aika alkaa, noudata Pyhän Hengen Paavalille antamia 

ohjeita.



Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi 

ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Room. 10:9-10). 
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