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Huonoja ja hyviä uutisia ylkää odotellessa

Tässä Samuel Korhosen suomentamassa artikkelissa huonoja uutisia sen perusteella, että valtavirran 
kristillisyys nykyaikana hylkää Raamatun profetian ”yhteyden” ja ”ykseyden” vuoksi, mikä tarkoittaa 
eksymistä ekumeniaan (väärän herätyksen tavoittelu), jonka tähtäin on todellisuudessa Antikristuksen 
maailmanuskonto. Toisaalta artikkelin hyvät uutiset puhuvat Raamatun profetioiden toteutumisesta 
ajassamme ja miten kompromissiton evankeliumi vie lopulta voittoon.
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Kun kuuntelen uutisia maailman tapahtumista, niin yhä enenevästi ainoa johtopäätökseni voi olla vain, 
että elämme viimeisiä päiviä. Ja vastoin ”korvausteologiaa” juutalaisilla ja Israelin valtiolla on 
avainasema Raamatun profetian toteutumisessa. Ironista kyllä, yhä harvemmat kristityt näyttävät 
ajattelevan, että Raamatun profetialla olisi jotakin tekemistä ajan kanssa, jossa elämme. He voivat 
sanoa, että Ilmestyskirja on jo toteutunut (preterismi), tai että se on vertauskuvallinen (ei kirjaimellinen) 
ja että siinä kuvatut karmeat tapahtumat palvelevat vain kehotuksina seurakunnalle keskittyä ”yhteyteen”
ja ”ykseyteen”.

Ja vaikka jokainen uskova on henkilökohtaisesti vastuussa, kuinka ymmärtää Raamatun profetian, niin 
korvausteologia ja dominionismi ovat suurelta osin syyllisiä. Menneenä vuonna se kävi minulle erityisen 
selväksi, kun luin Bill Randles'in uutta kirjaa War Against the Saints (Sota pyhiä vastaan), joka vahvistaa 
Israelin roolin viimeisinä päivinä. Minulle kirkastui ajatus: Kuinka kenelläkään voisi olla edes kaukaisesti 
oikea ymmärrys Raamatun profetiasta, jos kieltäytyy tunnustamasta sitä avainroolia, joka Israelilla on 
näinä viimeisinä päivinä? Tätä varten ihmisen on luettava Raamattua silmillään suodatin, joka sulkee 
juutalaiset pois Jumalan tulevaisuudensuunnitelmista aina, kun niihin törmätään Raamatussa. 
Päinvastoin, Raamatun profeetalliset kirjoitukset paljastavat, että juutalaiset ovat edelleen Jumalan 
valittu kansa, joka vielä perii lupaukset; ja Raamatun profetiat ovat erityisen merkityksellisiä heidän 
tulevaisuudelleen, vaikka maailma edelleen vihaa heitä. Juutalaisilla, joita maailma tutkii 
suurennuslasilla, on erityinen paikka Jumalan sydämessä.

Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen 
luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. 
(Sak. 2:8) 

Jeesus sanoi sen hyvin täsmällisesti sanoessaan samarialaiselle naiselle kaivolla: ”Pelastus on 
juutalaisista” (Joh. 4:22). Ja vastoin joitakin tänä päivänä esitettyjä opetuksia Jumalan 
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pelastussuunnitelma juutalaisille itselleen on evankeliumin kautta. Paavali selittää sitä näin:

Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle 
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. (Room. 1:16) 

Niin, itse evankeliumi tuli ensin juutalaisille, ennenkuin laajeni pakanoille.

Jumalan ajattelutavan mukaan maailma koostuu juutalaisista ja pakanoista, jotka muodostavat kaikki 
muut maailman heimot ja kansat. Siksi evankeliumi on koko maailmalle ja Jumalan ainoa 
pelastussuunnitelma. Se on itse asiassa Jumalan keino siunata kaikkia maan kansoja lunastamalla 
kalliiseen hintaan kaikki, jotka ottavat Hänet vastaan.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 
uskovat hänen nimeensä. (Joh. 1:12)

Suunnitelma, jota ei tulisi ottaa kevyesti

Jotkut sanovat, että pelastus tuli lain myötä, mutta kuten Paavali osoittaa, evankeliumi todella alkoi 
Aabrahamista, kun Jumala teki hänen kanssaan lupaukseen perustuvan liiton (Gal. 3:16-18). Luku 1. 
Moos. 15 on yksi Raamatun merkittävimmistä, koska siinä kuvataan juuri sitä, mitä tapahtui Jumalan ja 
Aabrahamin välillä. Jakeet 5 ja 6 paljastavat lupauksen, jossa Jumala sanoi Aabrahamille, että hänen 
jälkeläisiänsä olisi yhtä paljon kuin tähtiä taivaalla, jolloin Aabraham ”uskoi Herraan; ja hän [Jumala] luki 
sen hänelle vanhurskaudeksi” (jae 6). Paavali muistelee tätä tapahtumaa sanoessaan: ”Aabraham uskoi
Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi” (Gal. 3:6). Ja mitä tarkoittaa olla luettu vanhurskaaksi? 
Kun Jumala tekee sen, se tarkoittaa, että Hän antaa meille passin, joka tekee meidät valmiiksi taivasta 
varten ja se tietysti tapahtui, kun Kristus kuoli lunastaakseen kaikki, jotka uskovat Jumalaan, kuten 
Aabraham uskoi. 

Tämä on vanhurskaus, joka perustuu uskoomme ja siksi sitä ei voi ansaita. Jumalan kutsu olla 
vanhurskautettu uskosta ratkaisee, missä vietämme iankaikkisuuden, joten se on aihe, jota ei tulisi ottaa 
kevyesti. Paavali vahvistaa, että olemme pelastettuja yksin uskosta sanoessaan: ”Sillä siinä Jumalan 
vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: Vanhurskas on elävä uskosta” (Room. 
1:17). Tässä Paavali sanoo, että usko pelastaa meidät alusta loppuun. Pelastuksemme luetaan meille 
täysin, kun luotamme, emme omaan ansioomme, vaan yksin Kristukseen, joka maksoi rangaistuksen 
synneistämme.

Valmistautuminen petokseen

Tänä päivänä seurakuntaan syötetään harhaisia opetuksia eri liikkeiden, kuten
Uuden apostolisen uskonpuhdistuksen (New Apostolic Reformation = NAR),
dominionismin ja Valtakunta Nyt -liikkeen, korvausteologian ja Esiintulevan Kirkon
kautta. Kaikkien näiden liikkeiden keskuudessa yleinen käsitys on, että kaikki on
hyvin maailmassa (tai ainakin tulee pian olemaan) ja että Jeesus palaa maailmalle,
jonka me siivosimme Hänelle. Todellisuudessa Jeesus palaa maailmalle, joka on hyljännyt Hänet ja on 
lähellä täydellistä itsetuhoa.

Tällä hetkellä näiden liikkeiden kannattajat puhuvat ekumeenisesta maailmanherätyksestä. 
Samanaikaisesti jännitteet kasvavat Lähi-idässä, kun juutalaisten ja Israelin maailmanlaajuinen 
paheksunta jatkaa kasvuaan. Silti kaikki tämä toteuttaa Raamatun profetian, kun näemme Vastustajan 
luovan maailmanlaajuisen ekumeenisen kaikki käsittävän ”kirkon”. Tämä väärennetty ruumis sulautuu 
okkultististen meditatiivisten käytäntöjen kautta New Age -liikkeeseen (väline, joka vakuuttaa ihmiselle, 
että hän on jumalallinen) valmistautuessaan Antikristusta varten. Profeetallisessa asteikossa meillä on 
vielä näkemättä temppelin jälleenrakentaminen ja Antikristuksen tulo maisemaan, mutta temppelin 
valmistelut ovat jo käynnissä.

Heidän todistuksensa sana

Tänä päivänä monet, jotka puhuvat ykseydestä ja yhteydestä, ennustavat tulevaa suurta herätystä, 

https://1.bp.blogspot.com/-yCpA5Ay16mE/Xdf3clEG2SI/AAAAAAAAHMw/UP_Y2L9y1VYfkQbR8-_DtrbPD4vyuGRygCLcBGAsYHQ/s1600/NAR%2B-logo.jpg


mutta se on opista tinkimisen herätys. Evankeliumi on jotakin, jonka suhteen emme voi tehdä 
kompromisseja. Ilmestyskirja puhuu ihmisistä, jotka olivat valmiita kuolemaan ”todistuksensa sanan 
tähden.”

Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole 
henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. (Ilm. 12:11)

Saanko kysyä, mitä Johannes puhuu tässä? Mikä on ”Karitsan veri” ja mikä on “heidän todistuksensa 
sana”? Eikö se ole evankeliumi? Ja tässä sanotaan, että he voittivat hänet (eli suuren lohikäärmeen, sen
vanhan käärmeen, paholaisen, saatanan - jae 9) evankeliumin kautta. Tässä on hengellinen 
sodankäyntimme ja näin me voitamme! Joten missä tahansa kuulet puhuttavan hengellisestä 
sodankäynnistä, niin tarkista julistetaanko ja puolustetaanko siellä evankeliumia. Tosiasia on, että meillä 
on Hyvä Uutinen ja me voimme ja meidän pitäisi rohkaista itseämme siinä. Toivomme on Herrassa ja 
riippumatta siitä, kuinka synkäksi maailma käy, niin Jumala on kanssamme ja Hän ei koskaan hylkää 
meitä.

Siksi kehotan Kristukseen uskovia, jotka ymmärtävät ajan, jossa elämme, ottamaan huomioon, että nyt 
ei ole aika nukkua, vaan olla ahkera Herrallemme ja Hänen paluullensa ylkänämme (Matt. 25:1-13). Ja 
olkaa lujat uskossanne. Vaikka elämme kuolevalla planeetalla, asettakaamme toivomme Häneen pitäen 
silmämme Häneen kiinnitettyinä odottaessamme riemulla Hänen paluutaan. 

Lähettänyt Olli-R klo 17.07
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