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Videon transkriptio:

Pew Research teki äskettäin kyselyn ilmastomuutoksesta suhteessa erilaisiin uskonnollisiin 

perinteisiin. Huhtikuussa 2022 tehdyssä kyselyssä he esittivät kysymyksiä lopunajan 

uskomuksista.  En ole varma, mikä aiheutti tutkimuksen tuon puolen; ehkä sillä oli jotakin tekemistä

viime aikoina vallinneen maailmanlopun sään kanssa, tai että he jotenkin tiesivät, että meillä tulisi 

olemaan sellainen sää. Ilmastomuutoksen meemiä on varmasti edistetty Harmageddonia ajatellen 

– tarkoituksena on, että jos emme TEE JOTAKIN, niin kaikki menetetään, ihmiskunta kuolee 

sukupuuttoon ja maailma tuhoutuu. Ongelma tässä on tietysti se, että globaali eliitti HALUAA 

ihmiskunnan tuhoutuvan. Onko olemassa ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos? Ehdottomasti! 

Mutta ei sillä tavalla kuin esitetään. Hiilidioksidi-päästöillämme ja sillä, että olemme hiilipohjaisia 

elämänmuotoja, ei ole mitään tekemistä sääholokaustin kanssa ympäri maailmaa. Säätä, eli 

ilmastoa, manipuloidaan – geotekniikalla (geoengineering), jos se kuulostaa sinusta paremmalta – 

ja maailman ihmisiä huijataan. Se on vain yksi lisätemppu Saatanalta.

Itse asiassa Saatana on kääntänyt monien sydämet pois Jumalasta pelolla, että tapamme itsemme

uloshengittämällä liikaa hiilidioksidia, sallimalla liian monen lehmän elää ja saastuttaa ilmakehää 

ruumiintoimintojensa kautta ja että hyödyttömien syöjien ihmiskuntamme kasvaa räjähdysmäisesti 

yli planeetan kestokyvyn. Kaiken tämän keskellä eri uskonnollisia vakaumuksia omaavat suurelta 

osin suuntaavat huomionsa kaikkialle muualle paitsi Herraan. 
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Nämä monet tekijät ovat saaneet kirkon jättämään huomiotta Jumalan Sanan tuomion 

julistuksineen. Koska kristityt eivät yleensä lue Raamattuaan ja heillä on vain vähän ymmärrystä 

Jumalan työstä Vanhassa Testamentissa, he eivät näe suhdetta meihin Uuden Testamentin ajassa.

Itseasiassa saadaksemme käsityksen, kuinka Jumala todella on sama eilen, tänään ja ikuisesti, 

meidän on nähtävä, miten Jumala reagoi, kun Hänen Valittu kansansa – juutalaiset – hylkäsi 

Hänet, että voisimme ymmärtää, mitä Hän aikoo tehdä nykyisessä ajassamme. Älä erehdy.  Me 

olemme niin ikään päättäneet hyljätä Luojamme ja Vapahtajamme ja tuosta suuresta synnistä on 

tehtävä tili. Kuitenkin, samoin tulee ihmeellinen ja tervetullut vapautus. Kysymys kuuluu: milloin?

Puhumme näistä asioista hieman enemmän, mutta ensin rukoilemme ja luemme Jumalan sanaa.

<PRAY>

Sana:

Hoosea 9:11-17

Efraim - lintuna lentää pois heidän kunniansa: ei synnyttämistä, ei raskautta, ei sikiämistä 

enää. Ja vaikka he saisivat lapsensa isoiksi, teen minä heidät lapsettomiksi, niin ettei 

ihmisiä jää. Voi heitä itseänsäkin, kun minä heistä luovun! Efraim on, kun minä sitä katson 

Tyyroon päin, istutettu laidunmaalle; mutta Efraimin täytyy viedä lapsensa surmaajalle. 

Anna heille, Herra - mitä antaisitkaan? - anna heille hedelmätön kohtu ja kuivettuneet 

rinnat. Kaikki heidän pahuutensa on Gilgalissa, sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan. 

Heidän tekojensa pahuuden tähden minä karkoitan heidät temppelistäni pois. En minä 

enää heitä rakasta: kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita. Efraim on hakattu maahan, 

heidän juurensa on kuivettunut: hedelmää he eivät tee. Ja jos synnyttävätkin, kuoletan 

minä heidän kohtunsa kalleimmat. Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole 

häntä totelleet. He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan. 
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• Ensimmäinen asia, josta meidän on huomautettava, on se, että harvat todella ymmärtävät, mitä 

tuleva maailmanloppu on, tai mikä on Harmageddonin tarkoitus.

• Ellei sinulla ole raamatullista ja profeetallista ymmärrystä maailmasta, niin miten voit oikein 

määritellä kaiken, mitä tapahtuu?

• Jos maailmankatsomuksesi on jokin muu kuin sellainen, jossa on Jumalan näkökulma, joka on 

annettu meille Hänen profeetallisen Sanansa kautta, niin olet täysin hukassa selittäessäsi 

elämäämme vaikuttavia tapahtumia.

• Hänen kapinallisten poikiensa ylimielisyydessä – Saatanan periaate heidän keskuudessaan – se, 

mitä Jumala tarkoitti, käännettiin täysin ylösalaisin



• Ihmiset hylkäsivät Jumalan palvoakseen langenneita jumalallisia olentoja sekä itse luomakuntaa.

• Tämä on malli kaukaisilta ajoilta – jopa ja mikä traagisinta – Hänen Valitun kansansa keskuudessa.

• Kaikista maan kansoista juuri Israelin olisi pitänyt seurata Jumalaa ja yksin Häntä.

• Silti he halusivat olla kuin kaikki muut. 

• Mikey'llä oli polkupyörä ja kuningas.

• Israel ei voinut kestää, että sillä olisi näkymätön Jumala, joten he vaativat sellaista, jonka voisivat 

nähdä.

• He halusivat samanlaisen polkupyörän, jota voisivat koskettaa ja jumaloida, kuin ympärillään olevat

kansat

• Ja ainakin ihmiskuningas oli heidän mielestään järkevä, koska hän ei varmasti vaatinut juutalaisilta 

niin erilaista ja eristäytynyttä suhtautumista maailmaan, kuin Jumala.

• Ihmiskuningasta he varmasti ymmärtäisivät. 

• Tunnet varmasti Raamatun tarinan.

• Israel meni ylös ja alas - uskoon ja siitä pois. 

• Jumala sieti armossaan heidän inhimillisiä heikkouksiaan, mutta - suoraan sanottuna - kyllästyi 

niihin melkoisesti huolimatta ikuisesta rakkaudestaan heitä kohtaan.

• Nähdäksemme yhden tapauksen tästä menneisyydessä, jolla on mielenkiintoinen yhtymäkohta 

tämän päivän asenteisiin, palatkaamme muinaiseen Israeliin Babylonian hyökkäyksen aikaan.

• Useat Jumalan profeetat palvelivat tuohon aikaan, muun muassa Jeremia ja Hoosea.

• Eräässä vaiheessa ne, joita ei ollut viety Babyloniaan, kysyivät Jeremialta, mitä heidän pitäisi 

tehdä sen jälkeen, kun oli murhattu israelilainen maaherra, jonka babylonialaiset olivat asettaneet 

johtoon.

• Vaikka tämä ryhmä ei ollut vastuussa murhasta, he pelkäsivät seurauksia. 

• Jeremia kehotti heitä pysymään Israelin maassa ja Jumala suojelisi heitä.

• Vaikka he lupasivat tehdä mitä tahansa Herran käskisi, he olivat räikeästi ja ylimielisesti 

tottelemattomia.

• He tekivät tämän riippumatta Sanasta, jonka Jumala oli puhunut kohdassa Jer. 42:15-18:

 ...niin kuulkaa siis nyt Herran sana, te Juudan tähteet: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin 

Jumala: Jos te todella käännätte kasvonne Egyptiä kohti ja menette sinne asumaan 

muukalaisina, niin miekka, jota te pelkäätte, on saavuttava teidät siellä Egyptin maassa, ja 

nälkä, joka teitä huolettaa, Ja kaikki ne miehet, jotka kääntävät kasvonsa Egyptiä kohti 

asuakseen siellä muukalaisina, kuolevat miekkaan, nälkään ja ruttoon, eikä ainoakaan 

heistä pääse pakoon eikä pelastu siitä onnettomuudesta, jonka minä annan heille tulla. 

Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Niinkuin minun vihani ja kiivastukseni on 

vuodatettu Jerusalemin asukasten ylitse, niin minun kiivastukseni on vuotava teidän 



ylitsenne, jos te menette Egyptiin ja te tulette kiroukseksi ja kauhistukseksi, kiroussanaksi ja 

häväistykseksi, ettekä enää saa nähdä tätä paikkaa. 

• Lisätkäämme tähän myös varoitus, jonka Jumala antoi Hoosean kautta ja jonka luemme 

Raamatusta. 

• Tämä sana oli Efraimille, joka oli toinen nimi pohjoiselle kuningaskunnalle ja tunnettiin myös nimillä

Samaria ja Israel maan jakamisen jälkeen Salomon pojan Rehabeamin aikana.

• Takaan sinulle, että Jumalan julistuksesta jakeissa Hoosea 9:16-17 koskien Efraimia tuli lopulta 

myös Juudan kohtalo eteläisenä kuningaskuntana ja siten kaikkien niiden kohtalo, joille Jeremia toi

Jumalan sanan:

Ja jos synnyttävätkin, kuoletan minä heidän kohtunsa kalleimmat. Minun Jumalani on 

hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet. 

• Jumala lupasi riistää lapset Israelilta, koska he eivät kuunnelleet häntä. 

• Jos Herra sanoo, että sinusta tulee "kauhu, kirous ja pilkka", voit myös lyödä vetoa, että lapsillasi ei

ole tulevaisuutta - itse asiassa sinulla ei tule olemaan montaakaan lasta.

• Se, mistä juuri puhuin, saattaa vaikuttaa olevan kaukana siitä, mistä aloitimme koskien 

ilmastomuutostutkimusta ja lopun aikoja, mutta teemme jyrkän käännöksen ja palaamme siihen. 

• Pew Research'in kyselyssä keskityttiin uskonnollisiin asenteisiin ilmastonmuutosta kohtaan.

• Tämä voi olla vain minun tulkintaani siitä, kuinka Pew kuvaili tämän tiettyjä puolia, mutta tunsin 

levottomuutta Pew:n suhteen, että tietyt uskonnolliset ihmiset eivät ota paljon kantaa käsitykseen –

johon Pew yhtyy – nimittäin ihmisen aiheuttama ilmastomuutos ja sen yleiset vaarat. 

• On kuin Pew ei voisi uskoa, että osaporukka uskonnollisista ihmisistä yleensä hylkää 

ilmastonmuutoksen, koska heidän asenteensa on, että Jumala on vastuussa.

• Tämä on luultavasti vain minun tulkintani, mutta aistin heidän kirjoituksessaan närkästyksen, joka 

oli seuraavanlainen: "Kehtaavatkin! Tämä koko Jumala-juttu on niin typerää."

• Kuten sanon – olen varma, että se on vain minun ennakkoasennettani lukea heidän päätelmiensä 

seurauksia. Like I say – I’m sure it’s just my bias reading into the implication of their conclusions

• Joka tapauksessa johtuen keskittymisestä uskontoon tutkimuksessa päädyttiin siihen, että 

uskovien keskuudessa monet uskovat, että Jumala on vastuussa ilmastosta ja että Hän on antanut

ihmiselle hallinnan maan päällä.

• Kristuksen seuraajina meidän kyllä tulee olla taloudenhoitajia, mutta ei alistua sinänsä Jumalan 

luomakunnalle. 

• Toisaalta - ei mikään yllätys - epäuskoisten leirissä olevat uskovat yleensä, että ilmastonmuutos on

suuri ongelma ja että meidän on tehtävä asialle jotakin.

• Mutta tässä kohtaa asia käy mielenkiintoiseksi. 



• Tämän kyselyn yhteydessä Pew esitti joitakin kysymyksiä koskien lopunajan uskomuksia.

• Pew perustelee sitä seuraavasti:

Amerikkalaisten ilmastonmuutosta koskevien asenteiden sanotaan joskus olevan yhteydessä 

uskomuksiin maailmanlopusta eli "lopun ajoista". Teorian mukaan ihmiset, jotka uskovat 

ihmiskunnan elävän viimeisiä päiviään, saattavat olla vähemmän huolissaan ilmastomuutoksen 

vaaroista kuin ne, jotka eivät usko maailman olevan pian päättymässä.

• Pew huomasi, että tämä pitää useimmiten paikkansa. 

• Traaginen tulos on, että suuri osa seurakuntaa hylkää ajatuksen, että elämme viimeisiä aikoja.

• Salli minun antaa sinulle vähän tilastoja: 

• Tämä käy hieman hankalaksi, mutta kyselyn mukaan on olemassa kaksi kategoriaa koskien 

lopunajan uskomuksia.

• Ne ovat: 

• "Uskovat siihen, että ihmiskunta elää lopun ajassa".

• "Eivät usko, että ihmiskunta elää lopun ajassa". 

• Se on melko suoraviivaista.

• Ensimmäinen kategoria, eli ne jotka uskovat, että ihmiskunta elää lopun aikoja, on jaettu kahteen 

alakategoriaan.

• Ensimmäinen on: "Jeesus palaa maan päälle jonakin päivänä JA maailman tilanne 

pahenee siihen saakka". 

• Toinen alakategoria sisältää "kaikki muut lopunajan uskovat"

• Minusta tämä toinen ryhmittely oli melko hämmentävä; mutta huomautuksissa Pew kuvailee tämän

ryhmän ihmisiä seuraavalla määritelmällä:

• "Kaikki muut lopunajan uskovat" -kategoria sisältää ne, jotka uskovat Jeesuksen palaavan 

maan päälle jonakin päivänä, mutta eivät usko, että maailman tilanne pahenee jatkuvasti 

siihen asti, sekä ne, jotka eivät usko Jeesuksen palaavan, tai eivät usko Jeesukseen 

ollenkaan."

• Ennenkuin jatkamme, meidän on selvitettävä hieman tarkemmin, mitä nämä ihmiset saattavat 

uskoa.

• #1 - Ne, jotka uskovat, että Jeesus palaa jonakin päivänä maan päälle, mutta eivät usko, 

että maailman tilanne pahenee tasaisesti siihen asti.

• Toisin sanoen he eivät usko, mitä Raamattu sanoo lopun ajoista.

• Lopulta Jeesus tulee takaisin – heidän mielestään se voi tapahtua vasta jopa 1000 

vuoden kuluttua.

• Siihen asti kaikki jatkuu maailmassa, kuten on aina ollut. 



• Jos maailmalla näyttää tapahtuvan fyysisiä mullistuksia ja katastrofeja, ne 

tasoittuvat, eikä mikään juuri muutu.

• Varoitukset, jotka Jeesus antoi luvussa Matteus 24 koskien sotia, maanjäristyksiä ja

vaikka mitä, eivät ilmeisesti pidä paikkaansa näiden ihmisten mielestä.

• Heille se kaikki on liioittelua ja vertauskuvallista. 

• #2 – Ne, jotka eivät usko, että Jeesus palaa.

• Muista, että tämä kuuluu kategoriaan "uskovat, että olemme lopun ajassa".

• Näin ollen nämä ovat oletettavasti kristittyjä ei-uskovia, eli sekulaareja, joilla on 

kuitenkin jonkinlainen tunto lopunajan teologiasta.

• Heihin voi kuulua myös muiden uskontojen kuin kristinuskon väkeä, tai kokonaan 

uskonnottomia.

• Siitä huolimatta heillä on jonkinlainen maailmanlopun näkemys. 

• He saattavat ajatella, että tilanne maailmassa pahenee.

• #3 – Ne, jotka eivät usko Jeesukseen ollenkaan.

• Tämä alaryhmä ei ole kovin erilainen kuin yllä oleva, jonka voin nähdä.

• Jos et usko Jeesuksen palaavan, se näyttää tarkoittavan sitä, ettet myöskään usko 

Häneen.

• Muslimit uskovat Jeesukseen – eivät kuitenkaan Raamatun Jeesukseen.

• He myös uskovat, että heidän Issa'nsa – Jeesus – tulee takaisin Mahdin – 12. 

imaamin – apulaisena.

• Siten näiden pitäisi olla tiukkoja ateisteja, tai muita uskonnollisia uskovia, jotka 

hylkäävät täysin ajatuksen, että Jeesus tuli tämän maan päälle.

• Joten mitä opimme tästä Pew Research'in tutkimuksesta?

• Kaikista USA:n aikuisista 39% ajattelee, että me elämme lopun ajassa.

• Se tietysti tarkoittaa, että suuri osa ihmisistä ei yleensä usko sitä.

• Itse asiassa 58% ei usko, että nämä ovat lopun aikoja.

• Tiedoksesi: "Ei vastausta" -vastauksia on aina pieni prosenttiosuus, joten luvuista ei aina 

tule 100%.

• Niistä, jotka sanovat, että elämme lopun ajassa, suurin osuus on evankelikaalisiin 

samaistuneiden joukossa.

• Yhteensä 63 % evankelikaalisista uskoo, että elämme lopunajassa.

• Kuitenkin vain 34% heistä uskoo, että Jeesus palaa maan päälle jonakin päivänä JA että 

maailman olosuhteet pahenevat. 

• Muilla 29%:lla itsensä evankelikaalisiksi tunnistaneista on muita lopunajallisia uskomuksia.

• Tähän minun on kysyttävä: Mitä ihmettä???

• Nämä ovat itsensä kristityiksi evankelikaalisiksi tunnistavia uskovia, mutta alle puolet heistä



uskoo, että Jeesus palaa maan päälle ja että maailma pahenee siihen asti. 

• Se on massiivinen irrottautuminen Raamatusta.

• Se kertoo minulle, että tähän kategoriaan kuuluvat ns. uskovat, jotka istuvat oletettavasti 

evankelikaalisissa kirkoissa, ovat äärimmäisen kaukana todella raamatullisesta 

opetuksesta.

• Vielä pari muuta havaintoa tästä kyselystä, ennenkuin jatkamme…

• 27 % katolilaisista uskoo, että elämme lopun ajassa.

• Kuitenkin vain 7 % kaikista katolilaisista uskoo, että Jeesus palaa jonakin päivänä ja että 

maailman olosuhteet pahenevat.

• Niillä 20%:lla katolilaisista, jotka uskovat, että elämme lopun aikoja, on ilmeisesti jokin muu 

käsitys siitä, mitä tapahtuu Jeesuksen paluun lisäksi.

• Ehkä he luulevat, että Maria pelastaa meidät.

• Muut katoliset – 70 % heistä – uskovat, että emme elä lopun ajassa.

• Mikä tragedia, että tämä seurakunnan haara – kaikilta tarkoituksiltaan ja päämääriltään 

Tyatira, jota Jeesus silti rakastaa – on niin johtonsa eksyttämä. 

• Kaikki tämä tausta johtaa meitä kohti tämän päivän pääkohtaamme.

• Lopun ajan uskomukset ovat ilmeisesti kaikkialla niin kirkon sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

• Evankelikalismissa, jossa vahvin uskomus pitäisi olla, että Jeesus tulee pian takaisin ja maailma 

menee nopeasti alamäkeä – jopa tämä seurakunnan osa on suuresti jakautunut

• Olen huomauttanut aiemmin, kuinka suuri ero on pre-Trib ja post-Trib käsitysten välillä. 

• Palavimmat meistä, jotka uskomme Jeesuksen tulevan pian ennen Ahdistusta, valvomme ja 

odotamme innokkaasti.

• Tietenkään toiset leirissämme eivät ole yhtä innokkaita, mutta silti pitävät kiinni tästä teologisesti 

terveestä kannasta. 

• Toisaalta monet post-Trib-tempauksen kannattajista valmistautuvat pahimpaan.

• He uskovat, että meidät temmaistaan ylös, ei Tempauksessa, vaan Ahdistuksessa.

• Heidän kantansa on, että olemme jotenkin suojatut noiden seitsemän vuoden pahimmilta tuhoilta –

jos edes uskovat, että lopulliset seitsemän vuotta ovat olemassa.

• Joillekin se on mielestäni avoin kysymys, ts. he eivät välttämättä ajattele, että Ahdistuksella on 

määritelty alkamis- ja päättymispäivä

• Siitä huolimatta, tämä post-Tribber-ryhmä pyrkii pakenemaan tulevaa – ei sinänsä jumalallisin 

keinoin, kun Jeesus temmaisee meidät maasta, vaan omilla ponnisteluillaan valmistautuessaan 

tulevaan, sekä ehkä pienellä jumalallisella väliintulolla. kuten Goosenin juutalaisilla, kun he tulivat 

Egyptiin maailmanlaajuisen nälänhädän aikana ja Jumala myöhemmin lähetti vitsaukset maahan.

• Seuraavassa on, mitä tällä tarkoitan.

• Muistat varmaan, että mainitsin aiemmin, että Babylonian hyökkäyksen aikana ja sen 



jälkimainingeissa maahan jäänyt juutalaisryhmä kysyi Jeremialta Jumalan neuvoa.

• Hän kertoi heille, että jos he jäisivät Israeliin, he välttyisivät tuomiolta.

• Jos he eivät tottelisi ja menisivät Egyptiin, niin pahimmista pahin kohtaisi heitä sodan, nälänhädän 

ja ruton muodossa.

• Luonnollisesti he päättivät olla välittämättä Jumalasta ja tehdä, mitä halusivat.

• He menivät Egyptiin ja kaikki nämä kiroukset kohtasivat heitä.

• Nyt, näinä viimeisinä päivinä, minulla ei ole käsitystä siitä, kuinka Jumala ehkä katsoo ja kohtelee 

ihmisiä, jotka päättelevät, että heidän täytyy kaivautua tähän maailmaan preppaamalla voidakseen 

paeta Hänen tuomiotaan ja vihaansa.

• Yksi asia, jonka tiedän, on se, että kristittyjä - seurakuntaa - Jeesukseen Kristukseen uskovia - on 

ohjeistettu pitämään tätä maailmaa vieraana paikkana.

• Tämä ei ole meidän kotimme.

• Meidän ei pidä takertua siihen, vaan sensijaan päästää irti ja olla tarttumatta siihen, mikä on 

ajallista.

• Ja mikä sitten on ajallista?

• Kulta, hopea, luodit, ruoka, talo...

• Toisin sanoen - kaikki se, mihin luotamme elääkseemme päivästä päivään...

• Juuri ne asiat, joiden ihmiset luulevat olevan välttämättömiä kestääkseen pahimman ajan, mitä 

koskaan tulee tämän maan päälle.

• Silti on suuri joukko uskovia, jotka tekevät juuri niin.

• He luulevat, että kun he pitävät kiinni tästä maailmasta, niin Jumala palkitsee heidän 

ponnistelunsa.

• Näetkö kuinka sekavaa tämä on?

• Teen tässä vain rinnastusta.

• Se, mitä Jumala voi tehdä, on jälleen toinen asia.

• Olen havainnut, että monet post-Trib-tempaukseen uskovat kannattavat paikallisten yhteisöjen 

perustamista.

• Monet ovat perustamassa niitä.

• Näiden yhteisöjen tarkoituksena on pohjimmiltaan elää verkon ulkopuolella, kun asiat pahenevat ja

hallitus tulee hallitsevammaksi valvonnassaan.

• Itse asiassa tässä suhteessa on sekä kristillisiä että maallisia pyrkimyksiä.

• Pitäisi olla ilmeistä, että ne, jotka ovat mukana luomassa näitä yhteisöjä, eivät usko, että maailma 

muuttuu täysin autioksi Jumalan tulevan tuomion vuoksi.

• He eivät usko - itse asiassa väittäisin, että he eivät voi - nähdä, että Ilmestyskirjassa kuvattu 

Ahdistuksen aika on tämän maailman yllä jo nyt.

• Olemme Ahdistuksen jyrkänteen reunalla.



• Vaikka he ajattelisivatkin, että olemme siinä vaiheessa, he eivät selvästikään ymmärrä, miten 

kauheat nuo seitsemän vuotta tulevat olemaan.

• Tavallaan he ovat kuin israelilaiset, jotka yrittävät paeta Egyptiin.

• He luulevat, että babylonialaiset, eli globaali eliitti, jättää heidät rauhaan, jos he piiloutuvat tuossa 

vieraassa maassa.

• Mikä vielä pahempaa, heillä ei ole selvää käsitystä siitä, kuinka Saatanan raivo ilmenee vainossa.

• Totuus on, että kristityt ja kaikki, jotka eivät noudata Antikristuksen käskyjä, otetaan kiinni ja 

tapetaan.

• Mikä pahinta, heillä ei varmasti ole aavistustakaan, mitä Jumalan viha ja se, mitä Hän langettaa 

tälle maailmalle erilaisissa sinetti-, pasuna- ja maljatuomioissaan.

• Nämä ihmiset haluavat rakentaa näitä suoja-alueita ja paeta kaikkea tulevaa.

• Sen sijaan, että asettaisivat toivonsa ja luottamuksensa Jeesukseen, että Hän pelastaa, he aikovat

selviytyä myrskystä, kuten israelilaiset toivoivat voivansa tehdä Egyptissä.

• Jumala varoittaa: ”Älä mene Egyptiin! Se tuo sinulle vain kurjuutta ja kuolemaa."

• Ongelmana on, että tämä myrsky on kaiken kattava ja tuhoaa koko maailman ja kaikki siinä olevat

• Tässä se, mitä Jumala sanoo tästä jakeissa Jes. 24:1,4-6:

Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen 

asukkaat. 

Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa 

nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet 

käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat 

syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää 

ihmisiä jäljelle. 

• Seuraavassa on muutamia kysymyksiä post-Trib-tempausta kannattaville:

• Kuulostaako tämä paikalta, joka ylläpitää elämää?

• Luuletko tosissasi, että tämä on maailma, jossa voit suojautua pienissä omavaraisissa 

yhteisöissäsi?

• Haluatko todella?

• Käsittelemme nyt vielä yhtä olennaista kysymystä tämänpäiväisessä keskustelussamme, nimittäin 

milloin Tempaus voisi tapahtua.

• Olen huomauttanut aiemmissa Profetiapäivityksissä, että monet yrittävät sitoa Herran ilmestymisen

pilvissä seurakunnalleen Israelin eri juhliin.

• En yhdy tähän käsitykseen ja kannatan Galilealaisten häiden mallia.



• Kun Poika on mennyt kihloihin rakkaan morsiamensa kanssa, hänen on palattava Isänsä taloon 

valmistamaan hänelle paikka.

• Vasta kun Isä päättää – valitsemaansa ja kenellekään, Pojallekin tuntemattomaan aikaan – Ylkä 

menee ja sieppaa Morsiamensa sieltä, missä tämä asuu.

• Jeesuksen Kristuksen todellinen seurakunta on Morsian - Hän on Sulhanen.

• Kun Isä Jumala sanoo Jeesukselle, että Hän voi koota morsiamensa luoksensa, tämä on se hetki, 

jolloin Tempaus tapahtuu.

• Se ei liity mihinkään juutalaiseen juhlaan ja näin ollen se on täysin tuntemattomaan aikaan.

• Tässä on meille ongelma – Kristuksen morsiamena…

• Ottaen huomioon, mitä tiedämme Raamatusta, joka kuvailee Ahdistusta edeltäviä aikoja – olemme 

nyt siellä.

• Koska uskomme Tempaukseen ennen ahdistusta, odotuksemme on, että se tapahtuu milloin 

tahansa.

• Itse asiassa sisäinen vaisto, joka on monilla meistä, huutaa, että odotuksemme tässä suhteessa 

on totta.

• Lisäksi monet meistä ovat hyvin väsyneitä tähän maailmaan.

• Uskon, että sen on myös kerrottava meille jotakin uskomme kelpoisuudesta. 

• Silti me odotamme ja valvomme ja odotamme ja valvomme.

• Missä on Herra?

• Varmasti aika on käsillä!

• Luulen, että me emme jossakin määrin ota huomioon sitä, että Jumala vaatii kansaansa 

suorittamaan tietyt tehtävät valtakunnan hyväksi, ennenkuin vie meidät pois.

• Olen puhunut ajoittain pastori Dana Coverstone'n unista.

• Yksi näiden unien tärkeä puoli on se, että ne ovat hyvin symbolisia.

• Jos joku tulkitsee niitä kirjaimellisesti, yhteys todennäköisesti katkeaa.

• Danan viimeisin joulukuun alussa julkaistu uni, jonka hän nimesi: Kanarialintu Hiilikaivoksessa, on 

juuri sitä, mistä puhun.

• Jos joku luulee, että kristityt todella tulevat työskentelemään todellisessa hiilikaivoksessa 

saadakseen tämän unen toteutumaan... no niin, se on typerää.

• Tällä unella on varmasti lukuisia puolia.

• Haluan tuoda esiin vain yhden niistä.

• Kaivosmiehet, jotka työskentelivät maan alla, olivat likaisia hiilipölystä.

• Unesta kävi ilmi, että nuo työntekijät olivat Kristuksen seuraajia, jotka tekivät Jumalan työtä.

• He ovat maan alla - joten heitä ei ehkä huomata tai nähdä.

• Tuo pimeä paikka voi itse asiassa olla sellainen, jossa syntiä on runsaasti - tästä syystä työntekijät 

ovat peittyneet siihen.



• Silti he työskentelevät väsymättä ja iloisesti Pyhä Henki keskellään.

• Uni merkitsee vuoronvaihtoa sekä vastustajan esittämistä...The dream implies a shift change along

with the representation of an adversary

• En tiedä varmasti, mutta se, että uusi ryhmä työntekijöitä menee alas kaivokseen, samalla kun  

edellinen ryhmä tulee ylös, voi viitata kahteen asiaan:

• Me kaikki, jotka työskentelemme Herran hyväksi, tarvitsemme välillä taukoa.

• Jumala tuo jatkuvasti uusia työntekijöitä valtakuntaansa työskentelemään Hänelle.

• Vastustaja voi edustaa väärää pastoria tai maailmaa siinä mielessä, että Jumalan työn vihollisia on

monia, ja he yrittävät mitä tahansa estääkseen meitä tekemästä sitä.

• Unessa on varmasti muitakin palasia, joita en käsittele.

• Mutta tässä on lopputulos:

• Uni osoittaa, että Jumala ei ole vielä aivan valmis poistamaan meitä maailmasta.

• Hänellä on vielä työtä meille tehtäväksi.

• Joskus se on likaista ja synnin ja pimeyden tahrojen saastuttamaa, mutta Hän on kanssamme joka

askeleella, vaikka ympärillämme voi olla myös vaaroja.

• Jeesus ei koskaan jätä eikä hylkää meitä.

• Kun odotamme Herran välitöntä paluuta, meidän on myös tiedostettava, että ympärillämme on 

eksyneitä ja kuolevia ihmisiä, joiden on kuultava Hänen rakkaudestaan ja armostaan heidän 

elämäänsä varten.

• Niin paljon kuin haluammekin kaiken tämän loppuvan ja olla Jeesuksen luona, niin Danan unen 

mukaan emme ihan vielä ole siinä pisteessä.

• Meillä on vielä vähän työtä tehtävänä.

• Vaikka tämä onkin tietyssä mielessä pettymys, meidän pitäisi myös iloita siitä, että Jumala 

arvostaa meitä niin paljon, että luottaa edelleen meidän olevan Isän asialla.

• Meidän on vahvistettava itseämme Hänessä ja jatkettava vielä vähän aikaa.

• Jos pidämme katseemme Hänessä ja samalla teemme työtä Hänen hyväkseen, niin ajattelemme 

vähemmän itseämme ja omia tilanteitamme.

• Toisin sanoen, mitä enemmän keskitymme siihen, mitä Jumala haluaa ja mitä vähemmän omiin 

olosuhteisiimme, niin sitä varmemmin aika kuluu kuin silmänräpäys.

• Kun katsomme itseämme peilistä, se on aika kurjaa ja masentavaa.

• Jumala yksin on toivomme ja kirkkautemme.

• Hän on lupauksemme.

• Aivan kuten olen otsikoinut tämän viestin:

• Jeesus on tulossa pian - mutta siihen menee vielä hetkinen. 

• Jatkakaamme Herran työn tekemistä, niin ennenkuin huomaammekaan olemme Hänen kanssaan.
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