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Olemme tarkastelleet monta kertaa, kuinka Saatana haluaa tulla palvotuksi Jumalana. Alusta 

alkaen, kertomuksessa hänen toimistaan Jumalaa vastaan, voimme nähdä tuon ylpeän 

taipumuksen, joka räjähti täysimittaiseksi kapinaksi.

“Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä 

istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien 

kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'” (Jes. 14:13-14).

Niin briljantti, kuin tämä enkeli onkin (aikoinaan hänen sanottiin olevan Jumalan enkeleistä 

voimakkain), Lusiferilla (Saatana) ei ilmeisesti koskaan ollut omaperäistä ajatusta. Hänen ainoa 

strategiansa näyttää olevan Jumalan matkiminen - sen väärentäminen, minkä Jumala on jo 

saattanut päätökseen.

Paras esimerkki tästä on luultavasti se, mitä on profeetallisesti suunniteltu Ahdistuksen ajaksi (Ilm. 

19:11). Minä ja muut olemme useaan otteeseen huomauttaneet Saatanan toiminnan luonteesta 

tuona koko historian kauheimpana aikana, kuten Jeesus sitä kutsui:

Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan 

tähän asti eikä milloinkaan tule. (Mt. 24:21).

Lusifer väärentää Kolminaisuuden (Jumala Isä, Jumala Poika ja Jumala Pyhä Henki). Tämä löytyy 
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luvusta Ilm.13, jossa esitellään ensimmäinen peto, toinen peto ja itse Saatana, joka antaa näille 

pahoille kumppaneille voiman ja vallan Ahdistuksen aikana.

Luvussa Ilm.13 Saatana on Isäjumalan väärennös; Antikristus on Poikajumalan väärennös; ja 

Väärän Profeetan on määrä olla Pyhän Hengen väärennös. Kutsumme näitä kolmea yleensä 

"epäpyhäksi kolminaisuudeksi".

Tämä paha triumviraatti saa kaikki palvomaan Saatanaa tai tulemaan tapetuksi. He kykenevät 

jäljittelemään ihmeitä - yhtä dramaattisimmista niistä kuvataan seuraavasti:

“Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen 

kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa” (Ilm. 13:3)

Tämä petos on tietenkin Saatana matkimassa Jeesuksen paluuta elämään kuoleman jälkeen.  

Antikristus näyttää olevan kuolleista herätetty Jeesuksen Kristuksen suurenmoisen 

ylösnousemuksen pilkkaavassa väärennöksessä. 

Ahdistuksen aika on siis aikakausi, jota leimaavat saatanalliset väärennetyt ihmeet - merkit ja 

ihmeet pimeästä ulottuvuudesta. Koko maailma täynnä harhaanjohdettuja asuvaisia, kuten heitä 

kutsutaan, seuraa tätä väärää kolminaisuutta tuhoonsa.

Huomautamme usein, että näemme nyt varjoja (foreshadows) asioista, jotka Saatana tulee 

toteuttamaan täydellä voimallaan, kun seitsemän helvetin vuotta saapuvat maan päälle. Esim. 

Antikristuksen hallinto on näkyvissä globalististen pyrkimysten, kuten Agenda 21 ja Maailman 

Talousfoorumi (WEF), muodossa. Keinoäly (AI) ja muut teknologiset ihmeet enteilevät tulevaa 

täydellistä valvontaa, joka on voimassa, kun kohdan Ilm. 13:16-18 merkkien ja lukujen järjestelmä 

on voimassa.

Ja mikä mielenkiintoisinta, niin Ilm. 17 luvun uskonnollinen porttojärjestelmä on noussut tulevista 

asioista kertovien vihjeiden eturiviin. Olemme hiljattain tarkastelleet tämän häpeämättömän väärän 

uskonnon syntymistä ja nyt kammottavat yksityiskohdat ovat yhtäkkiä aivan kasvojemme edessä, 

kun seuraamme profeetallista kehitystä.

Monet meistä muistavat Cecil B. DeMille'n elokuvan The Ten Commandments (Kymmenen 

Käskyä). Huolimatta kirjallisesta lisenssistä ja räikeistä virheistä siellä ja täällä, se oli mielestäni 

mestariteos. 

Yksi dramaattisimmista kohtauksista oli se, kun Mooses laskeutui Siinain vuorelta ja kantoi 



mukanaan kahta taulua, joissa oli Jumalan sormella kirjoitetut kymmenen käskyä.

Muistatko, kuinka Mooses raivoissaan siitä, että israelilaiset tanssivat alasti ja palvoivat kultaista 

vasikkaa, nosti taulut päänsä yläpuolelle ja heitti ne vihaisena kohti tuolloin kauhistunutta kansaa? 

Yksi elokuvan voimakkaimmista hetkistä oli, kun Jumalan vanhurskas viha aiheutti 

maanjäristyksen ja monet nielaistiin halkeamaan, joka avautui heidän jalkojensa alla.

No niin, Saatanan ennakkovarjostus näkyy jälleen, kun hän valmistelee edelleen yhtä kapinallisia 

maan ihmisiä jatkuvaan tarkoitukseensa anastaa Jumalan valtaistuin. Näemme tämän 

seuraavassa:

Ryhmä uskonnollisia johtajia järjesti Siinain niemimaalla seremonian kehottaakseen 

maailmaa kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöön murskaamalla kaksi taulua 

maahan aiemmin tällä viikolla.

Aloitteessa nimeltä The Sinai Climate Partnership (Siinain ilmastokumppanuus) järjestöt 

The Interfaith Center for Sustainable Development (ICSD), The Elijah Interfaith Institute, 

Peace Department, YK:n Faith for Earth -aloite, Gig watt Global ja Israelilainen 

ympäristönsuojelua tukeva järjestö Adam Teva V 'Din osallistuivat YK:n ilmastonmuutosta 

koskevaan puitesopimukseen (COP27), joka järjestetään Siinain niemimaalla Egyptin 

Sharm El Sheikh'issä.

Uskonnolliset johtajat valitsivat kuitenkin vaihtoehtoisen lähestymistavan ja etsivät uskoon 

perustuvaa ratkaisua ekologiseen kriisiin edistämällä "Kymmentä Periaatetta Ilmasto-

oikeudenmukaisuudesta" maailmanlaajuisessa aloitteessa. Tätä varten he järjestivät 

sunnuntaina auringonnoususeremonian Jabal Musa'n huipulla, joka on Siinain niemimaan 

eteläosassa sijaitseva vuori, jolla Mooses joidenkin perinteiden mukaan sai 10 käskyä.

Viiden jäsenen symbolinen delegaatio nousi ylös ja siihen liittyi useita COP-konferenssin 

osallistujia. Ryhmä luki uudesta asiakirjansa "Kymmenen Ilmastokatumuksen Periaatetta" 

luonnoksesta, jonka äskettäin laativat kymmenet Lontoossa viikon aikana kokoontuneet 

moniuskoiset johtajat. (“Spiritual ecological partnership smashes Tablets on Mount Sinai 

claiming ‘broken promises.'” Adam Eliyahu Berkowitz, Israel365 News)

Näyttää, että myös Saatanan ihmiskätyrit ovat katsoneet DeMille'n elokuvan. Kymmenen 

väärennettyä käskyä viittaavat Äiti Maan palvonnan väärään uskontoon, joka on etualalla. 

Ilmastonmuuttajat ovat vihaisia, kun emme kaikki asetu riviin liittyäksemme heidän yhden 

maailman ponnisteluihinsa planeetan pelastamiseksi - siksi Charlton Heston'in symbolinen taulujen



murskaaminen maahan.

Kaikki tämä tarkoittaa, että Herran kutsu seurakunnalleen täytyy olla hyvin lähellä.

Älä jää jäljelle kohtaamaan sitä, mitä tällä perkeleellisellä uskonnollisella järjestelmällä on 

varattuna niille, jotka ovat hyljänneet Jeesuksen Kristuksen - ainoan Tien, Totuuden ja Elämän 

Isäjumalan kanssa taivaassa iankaikkisuudessa.

Näin voit varmistaa, ettei sinulta jää kuulematta tuo kutsu: "Nouse ylös tänne!". (Ilm. 4: 1):

“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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