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Videon transkriptio:
Yksi asia, jonka pitäisi olla meille kaikille suuri huolenaihe, on lisääntyvä luopumus seurakunnassa,
kun syöksymme alaspäin kohti Ahdistusta näinä viimeisinä päivinä. Tähän on lukuisia syitä. Olen
videoissani ja kirjoituksissani kertonut monista harhaopeista, jotka tämän päivän seurakunta on
omaksunut. Todellisuudessa tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että kirkko synnyttää yhä enemmän
ihmisiä, jotka joutuvat helvettiin saarnatuolista saarnattujen saatanallisten oppien vuoksi, jotka
penkissä istuvat ovat niiden seurauksena omaksuneet. Nämä ovat lihaa ja verta olevia ihmisiä yksilöitä, joilla on toiveita ja unelmia - joita on petetty. Tämä on se surullinen osa. Jeesus tuli, ettei
kukaan hukkuisi, vaan että kaikilla olisi iankaikkinen elämä. Hän on antanut tämän mahdollisuuden
kaikille, jotka uskovat. Näillä luopiokirkkojen ihmisillä ei kuitenkaan yleensä ole keinoja saavuttaa
Jeesuksen lupaamaa kirkkautta, koska heille ei opeteta opillista totuutta - eivätkä he myöskään etsi
sitä. Tämän seurauksena on, että se, mitä nämä Jumalan vastaiset kirkot tekevät, on itseasiassa
susien kasvattamista lampaiden asemesta.
Tämän päivän Awaken Bible Prophecy Update -ohjelmassa haluan tarkastella yhtä ensimmäisistä
profeetallisista unista, jotka Jumala antoi pastori Dana Coverstone'lle, nimeltä Coming Persecution
Dream (Uni tulevasta vainosta). Sen pohjalta haluaisin havainnollistaa, miten se, mitä ennustettiin,
on toteutumassa.

Ensin rukoilemme, sitten luemme Raamattua ja siirrymme suoraan tämänkertaiseen
päivitykseemme.

<PRAY>
Sanan kohta:
Juuda 4, 8-13:
Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan
tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät
meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.
Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat
kirkkauden henkiolentoja. Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa
Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua
Herra!" Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten
tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä
ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora! He
likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat
vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita,
juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia
tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.

Susien herääminen
Johdanto
• Pastori Dana alkoi nähdä unia vuoden 2020 alussa ja alkoi kertoa niistä saman vuoden
kesäkuussa.
• Kuultuani niistä olen uskonut alusta lähtien, että ne olivat Jumalalta.
• Monet ovat arvostelleet pastori Danaa ja kiistäneet, että nämä unet olisivat Jumalasta.
• Olkoon niin
• Älkäämme kuitenkaan unohtako, mitä Joel 2:28-29 sanoo viimeisistä päivistä:
“Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja
tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja
myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.”
• Ihmiset voivat olla välittämättä Jumalan Sanasta eivätkä usko, että Hän tekee sellaista, että antaa
ihmisille unia ja näkyjä ennen Jeesuksen paluuta, mutta se on heidän asiansa.
• Jos ihmiset haluavat uskoa cessationismiin ajatellen, että kaikki ihmeet, merkit ja Hengen lahjat
loppuivat 1. vuosisadan lopussa, he voivat tehdä niin.
• Pyytäisin tällaisia ihmisiä pohtimaan, jättäisikö Jumala meidät todella voimattomiksi?

• Cessationistit sanovat, että Jumala antoi meille kirjoitetun Sanansa Raamatun muodossa, joka on
riittävä.
• Se voi olla totta, jos Kristuksen luokse tulevat ihmiset pystyvät lukemaan Hänen Sanaansa.
• Totuus on kuitenkin, että monet ihmiset tulevat pelastavaan uskoon Jeesukseen Kristukseen
10/40 ikkunan alueella, jossa Islam, hindulaisuus, buddhalaisuus, kommunismi ja animismi
hallitsevat.
• Herra toimii näillä alueilla usein unien ja näkyjen kautta.
• Hänen on pakko - miten muuten tällaiset ihmiset kuulisivat ilosanoman?
• Monissa maissa lähetyssaarnaajia ei päästetä maahan ja Raamattu on kielletty kirja.
• Hylkäisikö Jumala todella eksyneet näiden tosiasioiden vuoksi?
• Yhtä tärkeää on se, kuinka pimeitä nämä paikat ovat.
• Ne ovat kasvualustoja pahoille hengille, jotka sitovat ja sokeuttavat ihmisiä.
• Noitatohtoreilla ja shamaaneilla on äärimmäisen voimakas yhteys demonimaailmaan.
• He esittävät usein ihmeitä ja merkkejä suoraan helvetin kuilusta.
• He ovat kuin Simon-noita kohdassa Apt. 8:9-24, jossa meille kerrotaan jakeissa 10-11:

...ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan
voima, jota kutsutaan 'suureksi'". Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa
oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.

• Juuri tästä on kysymys 10/40-ikkunassa, kun väärät uskonnot ja ideologiat hallitsevat.
• Etkö ajattele, että Jumalan on ehkä tehtävä jotain saadakseen ihmisten huomion siellä?
• Raamattu saattaa riittää siellä, missä sitä on saatavilla ja luetaan, mutta näin ei todellakaan ole
täällä.
• Jokaisen, joka on cessationisti, on selitettävä, miten se toimii näissä paikoissa.
• Pidän itseäni helluntailaisena ja uskon Hengen lahjoihin, mutta olen myös varovainen
helluntaiuskova ja haluan koetella kaikkea Sanalla ja Hengen kautta.
• Uskon, että Joelin profetia todella lähtee liikkeelle Ahdistuksen aikana, mutta aivan kuten kaikki
muut merkit sen lähestymisestä, unet ja näyt lisääntyvät ennen sitä aikaa ja ne ovat varmasti
toimineet 10/40-ikkunassa vuosia, mutta lisääntyvät näinä viimeisinä päivinä.

• Unissa on ymmärrettävä se, että niissä voi olla joitakin hyvin erityisiä piirteitä.
• Ne ovat kuitenkin usein myös hyvin symbolisia ja ihmiset tuntuvat unohtavan tämän tosiasian.
• Kun katsomme taaksepäin, niin pastori Danan ensimmäisessä unikertomuksessa Kolme
profeetallista unta, joka julkaistiin 26. kesäkuuta 2020, tämä on mielestäni hyvin ilmeistä.
• Yksi niistä asioista, jotka hän näki unessa - ja tämä on tärkeää ymmärtää: hän NÄKI asioita.

• Se ei tarkoita, että hän on profeetta, joka julistaa, että "Näin sanoo Herra", minkä hän teki
selväksi heti aluksi, että hänellä ei ole toiveita, että häntä kutsuttaisiin profeetaksi.
• Hän vain raportoi, mitä näki unissaan, joiden uskoo olevan Jumalalta.
• Ihmiset voivat ottaa tai jättää sen.
• Dana sanoi nähneensä sinikypäräisiä YK-joukkoja Washington DC:ssä..
• Hän näki myös, että monet heistä olivat venäläisiä ja kiinalaisia.
• Tämä on hankala kohta ja uskon, että voimme ottaa oppia muinaisilta profeetoilta tässä asiassa.
• Ajoitus oli spesifinen, koska unessa ennakoitiin kalenteripainotus koskien paljoa hämmennystä ja
pimeyttä syksyllä 2020.
• On helppo ajatella, että YK:n läsnäolo DC:ssä oli osa tätä ajoitusnäkökohtaa - mutta näin ei
välttämättä ole.
• Luemme Jesajan tai Jeremian kertomuksia tietyistä näyistä ja sekä välittömät että pitkän aikavälin
näkymät sekoittuvat toisiinsa niin, että ne näyttävät tapahtuvan samaan aikaan.
• Ajattele Jeesuksen profetioita Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja Raamatun profetian
opettajien välistä kiistaa siitä, viitataanko siinä tempauksen aikaan, vai liittyykö kaikki Herran
toiseen tulemukseen.
• Muistutettakoon, että viittaus Tempaukseen on mielestäni hyvin selvä ja Jeesus puhuu samaan
hengenvetoon sekä tulemuksestaan uskoville Tempauksessa että Toisesta Tulemuksestaan
tuomiossa ja kirkkaudessa.
• Samalla tavalla voimme mielestäni tarkastella YK:n, Venäjän ja Kiinan joukkojen symboliikkaa
Washington DC:ssä ja ymmärtää kaksi asiaa:
• #1 – Nämä kommunistiset valtiolliset toimijat ovat todellakin ottaneet poliittisen vallan
Washingtonissa - tämä on jatkunut jo hyvin pitkään.
• Heidän läsnäolonsa unessa voi olla heijastus tästä todellisuudesta.
• #2 – On hyvin todennäköistä, että olemme menossa kohti ajanjaksoa, jolloin Yhdysvallat
menettää täysin suvereniteettinsa - ajanjaksoa, jolloin kirjaimellisesti YK:n joukot, joiden joukossa
on myös venäläisiä ja kiinalaisia sotilaita, voivat hyvinkin kävellä maamme pääkaupungin kaduilla.
• WHO:n pandemiasopimus on vain yksi keino, jolla meistä tulee osa globalistilaumaa, joka on
YK:n alaisuudessa toimivan eliitin oikkujen alainen.
• Lisäksi saamme jatkuvasti eri lähteistä lausuntoja, joiden mukaan Kiinalla on merkittävä läsnäolo
Kanadassa ja se odottaa vain oikeaa hetkeä hyökätä Yhdysvaltoihin.
• Onko se totta? En tiedä - mutta se on olemassa.
• Pointtini on, että ne, jotka pilkkasivat pastori Danan unia, eivät näytä ottavan huomioon niitä
asioita, jotka huomioin tässä ja jotka liittyvät siihen, miten Jumala käyttää ja järjestää unia.

• Tämän johdannon jälkeen pohtikaamme unta tulevasta vainosta (Coming Persecution Dream).

Uni tulevasta vainosta
• Pastori Dana raportoi tämän unen 27. kesäkuuta 2020, kirjaimellisesti seuraavana päivänä
ensimmäisestä unisarjasta.
• Teen tästä unesta yhteenvedon niin hyvin kuin pystyn:

• Ensimmäisessä kohtauksessa sudet nukkuvat pellolla - niitä voi olla satoja tai tuhansia, mutta
jopa levossa ne näyttävät uhkaavilta.
• Tumma hahmo juoksee pellolle ja alkaa herättää niitä ruoskalla ja saa ne raivoon - tämän
jatkuessa on ilmeistä, että pedot kunnioittavat miestä isäntänään.
• Kaikilla susilla on voimakkaat, punaiset silmät, jotka hehkuvat sitä kirkkaammin, mitä enemmän
niitä kiihotetaan.
• Lopuksi mies osoittelee ympärilleen joka suuntaan ja sanoo: "Menkää kaupunkeihin".
• Ne lähtevät miehen käskystä pimeään yöhön.

•Toisessa kohtauksessa on satoja televisioruutuja, joissa näkyy pastoreita julistamassa
evankeliumia.
• Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö, sillä pastorit ovat monista eri kansallisuuksista.
• He saarnaavat ja opettavat ahkerasti - hikoilevat kovasta työstä välittäessään todellisia
raamatullisia periaatteita.
• Kun pastorit tekevät tätä, kirkossa voi nähdä monia ihmisiä, jotka ikävystyneinä katsovat kelloaan
odottaessaan saarnan loppumista.
• Monet ihmiset tuntevat olonsa vaivaantuneeksi ja jotkut heistä kävelevät ulos kirkoista kesken
evankeliumin julistuksen.
Myös kourallinen ihmisiä on kirkkojen etuosassa alttareilla, joilla pastorit tuovat evankeliumia.
• On selvää, että he uskovat, mitä sanotaan ja rukoilevat.
• Jollain tavalla he ovat tietoisia siitä, että heidän takanaan penkissä istuvat eivät kiinnitä huomiota,
ja alttarilla olevien ja niiden välillä, jotka eivät ole alttarilla ja toivovat jumalanpalveluksen
päättyvän, on selvä kuilu.

• Yhtäkkiä kirkkojen ulkopuolelta kuuluu susien ulvontaa.
• Ne ovat saapuneet kaupunkeihin, kuten oli määrätty ja raapivat kirkkojen ovia.
• Edessä alttarilla olevat ihmiset kuulevat sudet ja alkavat rukoilla voimakkaammin sellaista
vastaan, minkä tietävät olevan paha henki ovella.
• Siitä huolimatta sudet tulevat sisään ja kävelevät ympäriinsä haistellen istuvia ihmisiä, joilla ei ole
aavistustakaan susien läsnäolosta.
• Susien silmät eivät ole enää punaiset, vaan ne ovat muuttuneet hiilenmustiksi.

• Sitten sudet istuvat aivan penkeissä istuvien ihmisten viereen, jotka eivät edelleenkään kuuntele
pastorin sananjulistusta, eivätkä tiedä, että sudet ovat läsnä.
• Kun pastorit kiihdyttävät jo ennestään kiihkeää saarnaamistaan, ihmiset penkeissä ärsyyntyvät.
• Samaan aikaan sudet alkavat murista.

• Ihmiset alkavat huutaa saarnaajille: "Älkää sanoko tuollaisia asioita! En halua kuulla niitä!"
• Mutta pastorit jatkavat Jumalan sanan julistamista.
• Sudet alkavat nyt töniä ja kiihottaa ihmisiä ja uhkaavat pastoreita, jotka sanovat Jeesuksen sanat:
"Portti on ahdas".
• Sudet alkavat järsiä ja purra pastoreita ja uhkaavat heitä entistä enemmän.
• Mielenkiintoista on, että sudet eivät suoraan uhkaa tai koske ihmisiiä alttarilla - ne hyökkäävät
vain pastoreiden kimppuun heidän saarnatessaan Jumalan Sanaa.
• Tämän keskellä monet penkkien ikävystyneistä ja vaivautuneista ihmisistä poistuvat kirkosta.

• Unen kolmas kohtaus on yksi monista oikeussaleista, joissa tuomarit istuvat ja takovat nuijillaan.
•.Pastorit ovat kahleissa ja valamiehet huutavat.
• Tuomarit julistavat yhtenäisesti puhuessaan pastoreille: "Ette voi enää saarnata tätä sanomaa ja
julistaa, että tällainen elämäntapa on syntiä!"
• ”Ette voi sanoa, että Jeesus on ainoa tie."
• "Ette voi julistaa, että abortti on syntiä."
• "Ette voi enää saarnata Raamatusta."
• Vastauksena tuomareille pastorit väittävät kaikki: "Emme voi tehdä, mitä te sanotte!".

• Tämä raivostuttaa tuomarit ja kohtaus siirtyy kirkkoihin, joita ympäröi huutava ihmisjoukko:
"Sulkekaa se! Polttakaa se!"
• Viha, jota väkijoukko osoittaa, on käsin kosketeltava ja tämä joukko ahdistelee uskovia, jotka
yrittävät päästä kirkkoihin tai poistua niistä.
• Silmiinpistävää on, että suurin osa ihmisistä näissä vihamielisissä väkijoukoissa on niitä, jotka
istuivat kirkoissa ikävystyneinä evankeliumin saarnaamisesta ja susien kiihottamina.
• Nämä ovat niitä, jotka eivät kuunnelleet eivätkä olleet kiinnostuneita Jumalan pyhästä Sanasta.
• Nämä ovat suurimpia vainoajia, koska he eivät olleet koskaan hyväksyneet Jumalan Sanaa
totuutena elämäänsä eivätkä halunneet kuulla synnistä.

• Monet heistä on kasvatettu kirkossa, jossa he eivät koskaan kuulleet evankeliumia, vaan
pikemminkin he kuulivat ja hyväksyivät minälle suunnatun hyvän olon sanoman, eivätkä koskaan
todella asettaneet uskoaan Kristukseen.
• Monet menivät yliopistoon, tulivat äärimmäisen vapaamielisiksi teologiassaan ja hyväksyivät
maalliset ideologiat.
• Nämä unessa esiintyvät ihmiset menevät nyt kirkkoihin ja pilkkovat saarnatuoleja kirveillä jättäen
jäljelle vain pirstoutunutta puuta ja pleksilasin sirpaleita.
• Lopuksi kristittyjä näytettiin kahleissa ja ne, jotka olivat ennen istuneet heidän vieressään
kirkonpenkissä, pilkkasivat heitä.

• Viimeinen asia, joka unessa tapahtuu, on valkoisiin pukeutuneen miehen ilmestyminen, jonka
pastori Dana myöhemmin myöhemmissä unissa tunnisti Jeesus-hahmoksi.
• Hän puhuu suoraan Danalle ja Danan kautta meille tämän viestin:
• "Valmistautukaa ja kestäkää loppuun asti."
• Ja uni päättyy

Sovellus
• On hyvin selvää, että uni on tarkoitettu seurakunnalle - sekä varoituksena uskottomille että
kiireellisenä kehotuksena niille, jotka ovat uskollisia.
• Sudet ovat soluttautuneet kirkkoon jo monta vuotta.
• He ovat olleet kirkossa ja tulleet sieltä ulos.
• Suurin sysäys tähän oli 1930-luvulla, kun kommunistit päättivät, että heidän on heikennettävä
seminaarit evankeliumin lähteenä.
• Asettamalla seminaareihin kommunistiveljiään, jotka teeskentelivät olevansa uskollisia Sanan
etsijöitä, he muuttivat hitaasti ja sinnikkäästi sydämiä ja mieliä kohti sosialistisia / kommunistisia
ihanteita.
• Opiskelijoista tuli pastoreita ja he tekivät kaksi asiaa:
• #1 - He kylvivät itsensä takaisin useampiin seminaareihin opettamaan erilaista evankeliumia.
• #2 - Vastavalmistuneet pastorit ottivat paikkoja seurakunnissa ja levittivät katkeraa hedelmäänsä.
• Yksi heidän opetuksensa tärkeimmistä näkökohdista oli, että ihmisten ei tarvinnut lukea
Raamattua, vaan he saattoivat luottaa siihen, että heidän pastorinsa saarnasi Jumalan Sanaa.
• Näin ollen harvalla kirkossa oli aavistustakaan, että se, mitä he oppivat, oli itse asiassa vastoin
Raamattua ja Jumalan totuutta.
• Tästä myrkystä kumpuavat kaikki nykyään tunnetut ideologiat, jotka ovat nousseet esiin:
• Raamattu ei ole erehtymätön.
• Kaikki yliluonnollinen Raamatussa voidaan selittää luonnollisin keinoin.

• Voimme valita ne Raamatun osat, joista pidämme ja jättää pois ne, joista emme pidä.
• Voimme siten seurata Jeesuksen punaisia kirjaimia, mutta jättää Paavalin kirjoitukset huomiotta.
• Meidän on irrottauduttava Vanhasta Testamentista.
• Vauraus on seurakunnalle samanlainen, kuin se oli Israelille, eli fyysistä vaurautta on etsittävä
Jumalan luonnollisena siunauksena.
• Seurakunta on korvannut Israelin Jumalan armon ja laupeuden kohteena.
• Israel on menettänyt kaiken Jumalan suosion syntiensä ja hylkäämisensä vuoksi.
• Jeesus oli yhteiskunnallinen uudistaja ja se oli hänen ensisijainen tavoitteensa.
• Jeesus oli hyvä ihminen ja profeetta, mutta ei välttämättä Jumala.
• Jeesus osoitti meille, että hän on vain yksi monista teistä taivaaseen.
• Helvettiä ei ole olemassa.
• Tarvitsemme vain rakkautta.
• Kaikki Raamatun lopunajan profetiat ovat jo toteutuneet ja monet niistä ovat vain vertauskuvallisia
lupauksia - niiden ei ole tarkoitus toteutua kirjaimellisesti.
• Raamatun profetialla ei ole mitään käytännön hyötyä tai sovellusta meille tänä päivänä.
• Abortti on osa Jumalan suunnitelmaa ihmiskuntaa ja minun elämääni varten.
• Juuri tämä viimeinen asia näyttää olevan se, joka saattaa todella nostaa susia.
• Muistakaa, että monet näistä ihmisistä istuivat jossain vaiheessa elämäänsä seurakunnissa,
eivätkä koskaan oppineet Jumalan totuutta.
• Kuinka monet kirkot kannattavat LGBT-agendaa, joka koskee homoseksuaalien ja
transseksuaalien oikeuksia ja hyväksyntää?
• Kuinka monet ihmiset näissä kirkoissa seuraavat pastoreidensa esimerkkiä, jotka julistavat, että
nämä toimet eivät ole syntiä?
• Ottaen huomioon, mitä olemme nähneet viime vuosikymmenen aikana homoseksuaalien kanssa
saarnatuoleissa ja kirkoissa, onko todella yllätys, että monet kirkot tukevat myös aborttia aivan
kuten ulkopuolisetkin?
• Vuonna 2016 julkaistun Pew Research -raportin mukaan seuraava kirkkokunnat joko kannattivat
aborttioikeutta joko rajoituksin tai vähäisillä rajoituksilla tai kokonaan ilman rajoituksia:
• Episcopal Church.
• Evangelical Lutheran Church of America.
• United Methodist Church.
• Presbyterian Church USA.
• Unitarian Universalist.
• United Church of Christ.
• Nyt kun tuosta tutkimuksesta on kulunut kuusi vuotta ja kun otetaan huomioon aika, jota elämme,
niin kuinka moni muu kirkko ja / tai kirkkokunta tukee aborttia?

• Kuinka moni jopa evankelisten kirkkojen penkeissä istuvista ihmisistä tukee aborttia, vaikka ei sitä
ilmaise?
• Nyt kun Roe v. Wade on jälleen noussut amerikkalaisten omantunnon etualalle, kuinka moni
kirkossa käyvä ihminen on saatanallisten susien kiihottama?
• Jos olet katsonut videoita aborttia kannattavista mielenosoittajista, olet todennäköisesti nähnyt
demonista toimintaa.
• Jotkut näistä ihmisistä yksinkertaisesti heittävät päänsä taaksepäin ja ulvovat - aivan kuin sudet
tai raivotautiset koirat.
• Saako juuri tämä kysymys aikaan sen, että todelliset uskovat erotetaan lopullisesti niistä, jotka
vain puhuvat uskoa huulillaan? Aiemmassa Juudankirjan kohdassa näemme, että Jumala tiesi
hyvin, että luopumus ja pahuus olisivat jossakin vaiheessa päivän sääntö.
• Onko ihme, että pastori Danan uni on tulevien asioiden airut?
• Ajattele seuraavia jakeita:

• Gal. 2:4

Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet
vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,

• 2.Kor. 11:26

...olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa
heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa,
vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä;

• Mt. 7:15-16

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä
ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

• 2.Kor. 11:13-15

Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen
apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen
palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän
tekojensa mukainen.

• 1.Joh. 2:19

Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet
yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva
ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

• Näiden ihmisten tarkoitus on tehdä Saatanan tahto.
• Loppujen lopuksi, kuten hyvin tiedämme, maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä.
• Ne, jotka kuuluvat Jeesukselle Kristukselle ja jotka on pelastettu armosta hänen ristillä
vuodatetun verensä kautta.
• Ne, jotka ovat maailmasta ja Saatanasta, joko tietämättömyyttään tai tahallisesta
halveksunnastaan ja Kristuksen armon ja hänen antamansa iankaikkisen elämän lahjan
hylkäämisestä.
• Se, mitä näemme pastori Danan unessa, on toteutumassa tällä hetkellä.
• Se tulee pahenemaan.
• Kun todellisen seurakunnan Tempaus tapahtuu, nämä sudet jäävät jäljelle kiristelemään
hampaitaan ja heiluttamaan nyrkkejään Jumalalle.
• Nykyinen luopumus seurakunnassa johtaa tähän suureen eroon niiden välillä, jotka Herra vie
taivaaseen ja niiden, jotka ovat täysin tyytyväisiä jäämään maan päälle harjoittamaan pahoja
tekojaan.
• Kääntyykö kukaan niistä, joilla oli niin kova sydän ja antipatia Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
sanomaa kohtaan, pois tästä pahuudesta, kun Jumalan viha alkaa langeta tämän epäuskoisen
maailman päälle Ahdistuksessa?
• Onko edes mahdollista tavoittaa nämä ihmiset heidän susia edeltävässä tilassaan?
• Voidaanko heidän muuttumisensa ahneiksi susiksi, jotka syövät ne, jotka he ovat ehkä aiemmin
tunteneet seurakunnassa, estää hyvällä tai järkevällä sanalla ja Pyhän Hengen vakuutuksella?
• Sitä on vaikea kuvitella, mutta onneksi se ei ole meistä kiinni.
• Jumalalla on kaikki täysin hallinnassaan ja hän pelastaa sen, joka on vakuuttunut totuudesta ja
huutaa Häntä nöyrin ja murtunein sydämin.
• Samalla meidän on oltava tarkkaavaisia niiden suhteen, jotka istuvat kirkossa ja tunnustavat
Jeesuksen Herraksi.

• Kantavatko he hedelmää?
• Ei ole meidän tehtävämme tuomita ihmisen sydäntä, mutta meitä kehotetaan oikaisemaan ja
nuhtelemaan niitä, jotka istuvat keskuudessamme, aivan kuten Jaakob 5:19-20 sanoo:

Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa
syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien
paljouden.

• Mikä on vaihtoehto? Tällainen ihminen joutuu Herran eteen tuomiolle, ja hänellä on se kauhea
seuraus, jonka Jeesus ilmoittaa Matteuksen evankeliumissa 7:21-23:

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee
minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me
sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta
tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä
tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

• Sudet ovat varmasti ympärillämme ja ne lisääntyvät.
• Meillä on kuitenkin velvollisuus Herraa kohtaan puhua vanhurskaudesta ja pyhyydestä, että
saisimme jotkut tekemään parannuksen.
• Ne voivat olla kirkon ulkopuolella ja ne voivat varmasti olla sen sisällä.
• Olkaamme tarkkoja ja viisaita ja asioikaamme uskollisesti jopa susien suhteen, kunnes Jeesus
tulee, tai kunnes käy selväksi, että meidän on ravistettava pöly jaloistamme ja mentävä eteenpäin.

