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Videon transkriptio:

Olemme keskustelleet useaan otteeseen Uudesta Apostolisesta Uskonpuhdistuksesta (NAR) –  ja 

tuoneet esiin monia ongelmia tässä maailmanlaajuisessa liikkeessä, joka ilmenee lähinnä 

helluntai- ja karismaattisissa seurakunnissa. Äskettäin julkaistiin NAR-yhteisön kirjoittama 

julkilausuma, jossa tuomitaan kristillinen nationalismi. Se on idea, että kristinuskon on noustava 

Amerikassa kirkon herruuden kautta niin merkittäväksi, että Amerikasta ja muista kansakunnista 

tulee tosiasiassa kristittyjä, kuten niiden on tehtävä -- heidän ajattelunsa mukaan – että Kristus voi 

palata. Niillä meistä, joilla on raamatullinen profeetallinen maailmankuva, on luonnollisesti 

ongelmia tämän ajatuksen kanssa.

Tässä kannanotossa, joka vastustaa NARin kuulumista kristillisnationalistiseen ryhmittymään - niin 

ihailtavaa kuin se onkin - kirjoittajat ja allekirjoittajat tekevät useita julistuksia, jotka päällisin puolin 

näyttävät myös ottavan etäisyyttä NAR-liikkeen omiin ylilyönteihin. Eräs kriitikko sanoo, että ei niin 

nopeasti.

NAR:n tunnetuimpia arvostelijoita on Holly Pivec.  Hän ja hänen kirjoittajakollegansa Doug Gievett 

ovat kirjoittaneet useita kirjoja NARista ja sen opetusten virheistä. Tutkittuaan NARia ja lausuntoa 

kristillisestä nationalismista heillä oli siinä ongelmia. He kyseenalaistivat ristiriitaisuudet sanotun ja 

asiakirjan allekirjoittajien tunnettujen kirjoitusten ja uskomusten välillä.

Tämän Pivec'in ja NAR-väen välisen keskustelun tuloksena saatiin - itse asiassa - lisää todisteita, 

että NAR todellakin uskoo ja harjoittaa monia ei-raamatullisia käsitteitä. Se itsessään on 

äärimmäisen ongelmallista. Kun tutkimme heidän näkemyksiään, huomaamme, että ne eivät ole 

ainoastaan ristiriidassa Raamatun kanssa, vaan myös esittävät tulevaisuuden, joka on kaukana 
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siitä, mitä Jumala on sanonut tapahtuvan aikakauden lopussa.

Juuri tämä epäjohdonmukaisuus Raamatun ja Raamatunprofetian suhteen on se, joka meitä 

tänään huolestuttaa ja tutkimme sitä tarkemmin, kun pääsemme tämän päivän 

profetiapäivitykseen.

Rukoilkaamme ensin ja lukekaamme Jumalan Sanaa.

<PRAY>

Sanaa:

Daniel 5:20 

Mutta kun hänen sydämensä paisui ja hänen henkensä kävi korskeaksi ja ylpeäksi, syöstiin hänet 

kuninkaalliselta valtaistuimeltansa, ja hänen kunniansa otettiin häneltä pois.

Room. 12:16 

Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää 

olko itsemielestänne viisaita. 

1.Kor. 4:18 

 Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan niinkuin minä en tulisikaan teidän tykönne. 

NAR ja Raamatun profetia

• Kysymys NARin yhdistämisestä kristilliseen nationalismiin ei ole kohteeni nyt. 

• Annamme NARin ja kristillisten nationalistien selvittää asian keskenään. 

• Minusta oli mielenkiintoista, että NARin johtajien kristillistä nationalismia vastustavalla 

kannanotolla ne uskomukset, joita monet meistä pitävät virheellisinä todellisen raamatullisen 

ymmärryksen kannalta, itse asiassa vahvistuivat.

• Näin ollen yrittäessään ottaa etäisyyttä kristilliseen nationalismiin NAR vahvisti tehokkaasti ne 

ongelmat ja kysymykset, joita monilla meistä on heidän dominionistisen liikkeensä suhteen.

• Dominionismi eli Kingdom Now -teologia - jonka NAR pohjimmiltaan omaksuu - on ollut olemassa

jo pitkään.

• Sivusto Got Questions sanoo siitä seuraavaa:

https://www.gotquestions.org/Christian-dominionism.html


Kristityt dominionistit uskovat, että Jumala haluaa kristittyjen nousevan valtaan siviilijärjestelmien 

kautta, jotta Hänen Sanansa voisi sitten hallita kansakuntaa. Uskomusta, että "Amerikka on 

kristitty kansakunta", kutsutaan joskus "pehmeäksi dominionismiksi"; ajatusta, että Jumala haluaa, 

että vain kristityt ovat valtion virassa ja johtavat maata raamatullisen lain mukaan, kutsutaan 

"kovaksi dominionismiksi".

Hallintateologian (dominion theology) uskomukset perustuvat jakeeseen 1.Moos.1:28, jossa 

sanotaan: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi;

ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet". 

• Näin ollen kristikunnan on tarkoitus hallita kaikkia yhteiskunnan alueita, niin yritysten kuin 

yksityisten. 

• Heidän käsityksensä tästä on kiteytetty sellaiseen, jota he kutsuvat Seitsemän Vuoren 

Mandaatiksi (Seven Mountain Mandate).

• Tämä annettiin muka uudessa ilmoituksessa ja se on johtava periaate heidän toiminnassaan.

• Seitsemän Vuoren Mandaatti edellyttää, että kirkko ottaa hallintaansa seitsemän suurta 

yhteiskunnallista instituutiota, nimittäin hallituksen, tiedotusvälineet, koulutuksen, kirkon, perheen, 

liike-elämän ja taiteen.

• Sen sanotaan olevan strategia maailman valtaamiseksi asettamalla kristittyjä johtajia kaikkiin 

näihin instituutioihin ja kanavoimalla rahaa kristittyjen evankelioimis- ja maailmanhallinta-

aloitteeseen.

• Kuulostaa ikäänkuin kristilliseltä nationalismilta - eikö vain?

• Gotquestions.org tuo esiin myös kriittisen kiistan, joka monilla meistä on NAR-dominionistisen 

ajattelun kanssa:

Se, että Kingdom Now kieltää seurakunnan tempauksen, on myös epäraamatullista. Selitys, jonka 

mukaan tempaus ei ole muuta kuin Jumalan kansan kiihkeä tunnetila, jättää huomiotta sen 

tosiasian, että tällainen sanan "temmattu" käyttö on tiukasti idiomaattinen ilmaisu, joka on 

ominaista englannin, ei kreikan, kielelle. Sanonta "I was all ‘caught up' (Olin aivan 'otettu')" 

elokuvassa (tai muussa jännittävässä)" ei vastaa sanaa harpazo, jota käytetään kuvaamaan 

ylöstempausta ruumiillisesti taivaaseen kohdissa 1.Ts. 4:17; 2.Kor. 12:2-4; ja Ilm. 12:5. Sanaa 

käytetään myös jakeessa Apt. 8:39, jossa Henki "tempaa" Filippuksen ruumiillisesti toiseen 

paikkaan.

• Ahdistusta edeltävän Tempauksen puuttuminen viittaa myös siihen, että seurakunnan on joko 

käytävä läpi ahdistuksen aika, tai että määriteltyä 7-vuotista ahdistuksen aikaa ei ole lainkaan. 

• Tästä voitte ymmärtää, miksi NAR on ollut hittilistani kärjessä liikkeen ja sen uskomusten 

arvostelemisen vuoksi - niin paljon kuin olenkin vihaa edeltävän Tempauksen puolestapuhuja.



• Mitkä ovat siis NARin keskeiset asiat, jotka ovat raamatullisesti ongelmallisia ja miten ne ovat 

ristiriidassa raamatullisen ja profeetallisen maailmankuvan kanssa?

• NARin keskeinen uskomus on, että Jumala on kutsunut eri kirkkojen johtajia profeetoiksi ja 

apostoleiksi kaikessa menneisyyden johtajien auktoriteetissa.

• He väittävät saavansa Jumalalta uuden ilmoituksen, joka antaa "heidän seuraajilleen 

mahdollisuuden kehittää ihmevoimia, ottaa yhteiskunta hallintaansa ja tuoda Jumalan valtakunta 

maan päälle".

• NARin apostolit väittävät, että heillä on erityinen jumalallinen voitelu ja auktoriteetti aivan kuten 

alkuperäisillä 12 apostolilla oli, lukuun ottamatta Raamatun kirjoittamista.

• Heidän on johdettava, opastettava ja hallittava seurakuntia siten, että pastorit raportoivat 

tehokkaasti heille.

• NAR-profeetat ovat kirkon johtajia, joille on annettu tehtäväksi ymmärtää, edustaa ja julistaa 

Jumalan mieltä nimenomaan tätä aikaa ja kautta varten.

• Sen lisäksi he ovat profeettoja, jotka seisovat taivaallisessa neuvostossa Herran todistajina, jotka 

eivät ainoastaan kuule Jumalan tahtoa koskien kansaa tai valtiota, vaan ovat itse asiassa osa 

prosessia, joka tuo tuomion henkilölle tai ihmisryhmälle.

• Itseasiassa heitä verrataan muinaisiin profeettoihin, kuten Jesajaan, Jeremiaan ja Hesekieliin.

• Israelissa NAR-liikettä johtaa apostolinen verkosto nimeltä Tikkun.

• Heillä on sellainen ajattelutapa, että heidän juutalainen johtajuutensa on korkeampi kuin 

pakanoiden johtajuus, niin että kaikkien pakanakristittyjen on tultava samoille linjoille 

messiaanisten juutalaisten uskovien kanssa.

• Tämän ajattelutavan mukaan vasta sitten, kun kaikki "uskovat maailmanlaajuisesti ovat kunnolla 

linjassa Israelin apostolien kanssa, hallitus on paikallaan, jotta Jumalan valtakunta voidaan 

perustaa maan päälle ja Raamatun lopun ajan profetiat täyttyvät."

• NARin kannattajat uskovat, että apostoleilla on auktoriteetti kaupunkeihin ja alueisiin, jotta he 

voivat luoda ykseyttä ja valtakunnan vaikutusvaltaa maan päällä.

• On monia muita opetuksia, joita eri NARin apostolit ja profeetat ovat esittäneet, mutta riittäköön 

tämä tällä kertaa.

• Yhteenvetona voidaan todeta, että keskeiset kysymykset ovat seuraavat: 

• Apostolien ja profeettojen johtama seurakunta.

• Uusi ilmoitus. 

• Ihmevoimat

• Sama auktoriteetti kuin profeetoilla ja apostoleilla muinaisessa Israelissa. 

• Dominionismi itse.

• Kysymys kuuluu: Miten nämä väitetyt asiat eroavat Raamatusta ja profeetallisesta Sanasta?



Apostolien ja profeettojen johtama seurakunta

• Tämä idea ja nimi New Apostolic Reformation (NAR) on peräisin C. Peter Wagner'in opetuksista.

• Se on edennyt Kenneth Hagin'in, Kenneth Copeland'in, Bill Johnson'in, Lance Walnau'n, Che 

Ahn'in ja monien muiden johtajien kanssa.

• Kehittyessään NAR löysi luonnollisen kodin helluntaiseurakuntien ja karismaattisten kirkkojen 

keskuudessa, koska se painotti erilaisia lahjoja.

• Monet samanhenkiset alkoivat seurata tiettyjä näistä miehistä ja naisista, jotka väittivät olevansa 

Jumalan kutsumia.

• Tällä hetkellä jotkut näistä NAR-apostoleista ja profeetoista maailmanlaajuisesti kiinnittävät 

tuhansien seurakuntien huomion.

• Tämä on valtava liike ja monet seurakuntalaiset riippuvat sanoissa näiltä miehiltä ja naisilta, jotka 

väittävät olevansa Jumalan voideltuja.

• Mitä tulee alkuperäänsä ja auktoriteettiinsa seurakunnassa NAR viittaa jakeeseen Ef. 4:11:

• Tuo jae kuuluu:

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi,

toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi.

(Suomen Helluntaikirkon 5-tahoinen
NAR-logo)

• Ongelma on, että Raamattu ei missään vihjaa, että pitäisi olla kenenkään muun kuin Jeesuksen 

itsensä ylhäältä alaspäin suuntautuvaa voimakasta hierarkista johtajuutta.

• Pastorille on valtava harppaus siirtyä siitä, että on laumansa paimen - todellisuudessa Kristuksen 

alipaimen, jos haluamme olla tarkempia - siihen, että ottaa auktoriteetin satojen ja tuhansien 

seurakuntien yli.

• Kuulostaa, kuin kyse olisi paavista, jota kuvaillaan Kristuksen sijaiseksi.

• Paitsi, että on satoja miehiä ja naisia, jotka haluavat tätä asemaa.

• Jeesus tuli palvelemaan, ei palveltavaksi.

• Pastorit, jotka olettavat, että heidän palvelutyössään jokin on Jeesusta suurempi, osoittavat, että 

heidän sydämensä ei ole oikeassa paikassa.

• Kertokaa tämä sillä, kuinka nämä NARin profeetat ja apostolit asettavat itsensä asemaan. 

• Tuossa kuvassa on jotakin hyvin väärää.

Uusi ilmoitus

• Minun on vain sanottava, kuinka röyhkeää tämä on.

• Nämä NARin johtajat antavat itselleen vapaat kädet sanomalla, etteivät ole kirjoittamassa uutta 



Raamattua, mutta silti Jumala muka antaa heille näkyjä ja unia, jotka menevät Hänen kirjoitetun 

Sanansa ulkopuolelle.

• Näemme tässä usein, että sensijaan, että ilmoitus julistaisi Jumalan tuomion kurittomalle kansalle, 

se väistämättä puhuu tulevista ihanista asioista, tai hyvin henkilökohtaisia ennustuksia yksilöille. 

• Tämän seurauksena ihmiset etsivät tätä henkilökohtaista sanaa enemmän kuin itse Kristusta

• Jos Jumala ei säästänyt juutalaisia valittuna kansana, koska he palvoivat vääriä jumalia, olivat 

seksuaalisesti moraalittomia ja kohtelivat kaltoin leskiä, orpoja ja köyhiä, niin onko järkevää olettaa,

että Jumala tänä päivänä sivuuttaa nuo ja muut synnit kristittyjen lastensa keskuudessa?

• Eikö minkä tahansa Jumalan Sanan - jos haluamme kutsua sitä ilmestykseksi – pitäisi älähtää 

epäpyhälle kansalle, joka ei enää mitenkään eroa maailmasta?

• Jumala kyllä kieltämättä puhui ihmeellisistä asioista, joita juutalaiselle kansalle oli tulossa, mutta 

vasta, kun he olisivat tehneet parannuksen ja kärsineet suuresti siitä, että olivat kääntyneet pois 

Hänestä

• Luulen, että tässä on todellinen epäsuhta tämän päivän oletettuihin ilmestyksiin.

Ihmevoimat

• Raamattu on täynnä yliluonnollisia tekoja, joita sekä vanhat profeetat että Jeesuksen ajan apostolit

tekivät. 

• Elian ja Elisan ihmeet ovat legendaarisia, sillä he auttoivat hädänalaisia ja taistelivat pakanallisia 

jumalia vastaan, joita Israelin kansa halusi seurata.

• Näemme apostolien kävelevän Jeesuksen jalanjäljissä ja kuolevan uskonsa puolesta, parantavan 

sairaita ja jopa herättävän kuolleita. 

• Raamattu on täynnä näitä Jumalan ihmeellisiä tekoja.

• Missä ovat siis samanlaiset ihmeet näiden NAR-profeettojen ja -apostolien keskuudessa.

• Ihmettelen myös, missä ovat marttyyrit heidän joukossaan?

• Eikö joidenkin heistä olisi pitänyt kuolla uskonsa tähden rohkaistakseen seurakuntaa, että yksin 

Kristuksessa meillä on elämä?

• Sitäpaitsi, ottaen huomioon heidän valtava vaikutusvaltansa, heidän on täytynyt todistaa Jumalan 

käden olevan heidän yllään monta kertaa - eikö niin?

• Varmasti tällaiset ihmevoimat vetäisivät puoleensa nykypäivän somea ja heidän monet hyvät 

tekonsa videoitaisiin ja levitettäisiin kaikkialle Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä jne. - eikö 

niin?

• Tarkoitatko, että nämä monet Jumalan voiman ja ihmeen osoitukset on sensuroitu ja kumottu 

somessa?

• Näin pari vuotta sitten videon, jolla Kenneth Copeland kehuskeli, kuinka hän kerran pysäytti 

myrskyn – pohdin kuitenkin, oliko sillä todistajia?



• Ja kenen ansioksi tämä oletettu ihme katsottiin? Copeland'in vai Kristuksen?

• Muistaakseni tämän pitkän tarinan muisteluksessa oli monta on -sanaa.

• Muistanet lapsen Bethel-kirkossa – vauva nimeltä Olive - joka kuoli ja kaikki rukoilivat, että hän 

heräisi kuolleista. 

• Ei herännyt, vai mitä?

• Missä oli Bill Johnson'in, tai kenenkään muun väkevän NAR-profeetan ihmeiden tekemisen lahja, 

kun tämä oli meneillään?

• Varmasti, jokaisen rukoillessa, niinkuin he rukoilivat, sellainen olisi varmasti astunut esiin Jumalan 

voimassa ja nostanut tuon vauvan varhaisesta haudastaan?

• Vielä paljastavampaa on, että kun näillä miehillä ja naisilla on sellainen voitelu Jumalalta, niin miksi

he eivät matkusta päivittäin sairaaloihin ja vapauta vuodepotilaita?

• Miksi he eivät kumoa COVID-pistosten myrkyllisiä vaikutuksia - jopa ottamalla noita kauheita, 

usean jalan pituisia valkoisia, venyviä hyytymiä pitäen niitä ylhäällä ja julistamalla: "Tässä on 

Jumalan voima!"?

• Sanon vielä kerran, että jokin on pahasti pielessä, jos he väittävät, että heillä on ihmevoimia, mutta

niitä ei ole osoitettu julkisesti ja johdonmukaisesti.

Sama auktoriteetti kuin profeetoilla ja apostoleilla muinaisessa Israelissa

• Näemme Raamatussa useita uskomattomia kohtauksia taivaassa, kun jotkut muinaisista 

profeetoista seisoivat Jumalan valtaistuinsalissa taivaallisen sotajoukon – Jumalan jumalallisen 

neuvoston – keskuudessa.

• Itse asiassa, vaikka jokainen VT:n profeetta ei mainitse tätä, uskon, että jokaisella heistä oli 

samanlainen kokemus

• He seisoivat Jumalan edessä Jumalan poikien joukossa. 

• Näin tehdessään he joko näkivät Jumalan toimivan ja antavan uskollisille pojilleen tiettyjä tehtäviä, 

jotka heidän oli määrä suorittaa, tai he saivat itse tuolloin toimeksiannon.

• Rakastan kertomusta profeetta Miikasta, joka seisoi tuossa jumalallisessa neuvostossa, kun 

Jumala pyysi läsnäolijoilta ideoita siitä, mitä Hänen pitäisi tehdä kuningas Ahabille. 

• On selvää, että Jumala tiesi vastauksen ja lopputuloksen, mutta näin Hän toimii.

• Hänen taivaalliselle perheelleen ja ihmisperheelleen on annettu hyödyllinen työ suoritettavaksi. 

• Tässä tapauksessa - kuten luvussa 1. Kun. 22 kerrotaan - eri henget tulivat Jumalan eteen ja 

tekivät ehdotuksia, kuinka maanpäällisen kuninkaan kanssa tulisi toimia.

• Kun eräs tuli esiin ja sanoi panneensa valheen hengen profeettojen suuhun, Jumala sanoi: "Nyt 

riittää. Menkää toteuttamaan se." 

• Kaikki todelliset profeetat ja apostolit ovat Jumalan valtuuttamia.

• Kaikki muinaiset profeetat saivat marssikäskynsä suoraan Häneltä taivaallisissa. 



• Samoin kaksitoista aitoa apostolia seisoivat Jeesuksen Kristuksen - lihaksi tulleen Jumalan - 

edessä, ja heille annettiin Lähetyskäsky.

• NARin nykypäivän profeetat ja apostolit väittävät samalla tavalla olleensa Jumalan jumalallisessa 

läsnäolossa. 

• En usko sitä hetkeäkään.

• Muutoin Jumalan voima virtaisi heistä, eikä olisi epäselvyyttä, kenen nimissä he toimivat. 

• Ajattele sitä hetkinen.

• Jos he eivät todella kuule Jumalalta, eivätkä saa toimeksiantoa Häneltä, niin ketä he kuulevat ja 

kenen tahtoa tekevät?

Dominionismi itse

• Minua on aina askarruttanut, mistä tämä ajatus Kingdom Now -teologiasta on peräisin. 

• Minusta Raamattu ei voisi sanoa selvemmin, miten ja milloin Jeesus palaa.

• Apostoli Johannes saa Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen.

• Se, minkä hän kertoo tulevan Herralta itseltään, on lopunajan skenaario kaukana siitä, mitä tämän 

päivän NAR-johtajat julistavat teologiallaan, jossa he väittävät, että meidän kristittyjen on otettava 

valta ja valvonta maan päällä, että Jeesus voisi palata.

• On kysyttävä: miten tämä kaikki toimii? 

• Missä ovat vahvat kristilliset johtajat, jotka ovat hallitsevissa asemissa kaikilla yhteiskunnan 

sfääreillä kaikkialla maailmassa?

• Näen WEF:n tekevän niin Young Global Leaders -ryhmänsä kanssa. 

• Voi tiedän - ehkä nämä nuoret miehet ja naiset ovat todellisuudessa salaisia kristittyjä ja oikeaan 

aikaan heidät paljastetaan sellaisiksi!

• Odota sitä. 

• Kunhan et vain tule siniseksi kasvoiltasi pidättäessäsi hengitystäsi, kunnes se tapahtuu.

• Missä Raamatussa sanotaan, että kristinusko tulee hallitsemaan maailmaa ENNEN Jeesuksen 

tulemusta?

• Oi, sen on täytynyt olla yksi noista uusista ilmoituksista – tietysti, kuinka typerää minulta ymmärtää 

väärin

• Ei, Ilmestyskirja puhuu Jumalan suulla, mitä on tulossa.

• Tämä maailma on kääntynyt kauas Jumalasta paaduttamalla jokaisen sydämen Häntä vastaan.

• Epäuskoiset hallitsevat ja he ovat hyljänneet Hänet haluten kulkea omaa tietään.

• Aivan kuten ei tule olemaan Deep State -suon selvitystä, ei tule olemaan massakääntymistä 

Jumalan puoleen tässä nykyisessä ajassa

• Lähes kaikkialla, minne käännyt oikeiden kristittyjen keskuudessa, kuulet toivomista ja rukousta 

suuren herätyksen puolesta.



• Sitä ei tule tapahtumaan Ahdistuksen tällä puolella. 

• Niin ihanaa kuin se olisikin, maailma on mennyt liian pitkälle.

• Se on ylittänyt Jumalan punaisen viivan ja menossa alas. 

• Tuomion on tultava ja sen on tultava pian.

• Ahdistuksen aikana tulee olemaan uskomaton herätys. (Edesmennyt Jukka Rokka puhui usein 

”kaulankatkoherätyksestä.” Suom. huom.)

• Näemme sen siinä, että monet ihmiset tulevat Ahdistuksesta valkoisiin liinavaatteisiin pukeutuneina

seisomaan Jumalan valtaistuimen edessä.

• Mutta miten he pääsevät sinne?

• Tunnustamalla uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja joutumalla sitten marttyyrikuolemaan historian 

pahimmassa holokaustissa – jopa tappavammassa, kuin minkä natsit järjestivät juutalaisille 

toisessa maailmansodassa.

• Se tulee olemaan verilöyly vertaansa vailla, mutta silti nämä ihmiset pitävät kiinni uskostaan.

• Emme voi edes kuvitella, mitä he joutuvat kestämään.

• Miksi heitä on niin paljon?

• Muista, mitä varhainen kirkkoisä Tertullianus sanoi: "Kirkon siemen on marttyyrien veri."

• Kristittyjen vaino synnyttää väistämättä valtavan määrän pyhiä.

• Näin tulee olemaan noiden kauheiden seitsemän vuoden aikana.

• Idea siitä, että tämä maailma sellaisena kuin se on tällä hetkellä olemassa, luopuisi käsityksestään 

siitä, kenen pitäisi olla johdossa - nimittäin jokaisen yksilön eikä ainakaan Jumalan - ei tule 

muuttumaan.

• Voisiko Jumala tehdä tällaisen ihmeellisen asian kääntämällä kaikkien sydämet puoleensa ennen 

Ahdistuksen aikaa?

• Toki, mutta aivan kuten Israelissa, jossa juutalaiset menivät liian pitkälle, maailma on nyt 

saavuttanut tuon vaiheen.

• Ei tule olemaan mitään NAR-, dominionistista Kingdom Now -vallankaappausta.

• WEF:n nuoret globaalit johtajat eivät tule viskelemään pois viittojaan paljastaakseen itsensä 

valepukuisiksi superkristityiksi.

• Seitsemän Vuoren Mandaatti (Seven Mountain Mandate) on vitsi - mahdoton kuvitelma.

• Mistä tämä kaikki tuli?

• Sanon vain, että Saatana tekee mitä tahansa pitääkseen ihmiset erossa Jumalan totuudesta ja 

Hänen Sanastaan.

• Jopa kristittyjä voidaan johtaa harhaan ja eksytykseen ja olemme varmasti sellaisessa ajassa.

• Jumalan pyhä Sana on totta.

• Ei ole uusia ilmoituksia vastaamaan sitä, mitä Hän on meille antanut.

• Meidän olisi hyvä lopettaa NAR-liikkeessä elävien miesten ja naisten salliminen raapia kutisevia 



korviamme.

• Herra on puhunut.

• Hän on määrännyt.

• Jos NAR uskoo, että Tempausta ei ole - ja henkilö, joka vaikuttaa NARiin, ei ole Jumala - se on 

sitäkin suurempi syy siihen, että Tempaus ennen Ahdistusta on todellinen ja tulossa pian .

• Saatana ei halua seurakunnan uskovan, että Jeesus itse temmaisee meidät pian pois.

• Hän haluaa, että seurakunta demoralisoituu ja preppaa - kaikki siksi, että katseemme kääntyisi 

pois Herrasta.

• Älä usko vihollisen valheita.

• Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta.

• Jeesuksen Kristuksen kunniakas ilmestyminen on aivan nurkan takana.

JAA TÄTÄ
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