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•

Tulevan antikristuksen henkilöllisyydestä on keskusteltu pitkään. Kysymys saa monet

ihmiset kaivautumaan syvälle Raamattuun ja tutkimaan maailmaa mahdollisen ehdokkaan
löytämiseksi tähän häijyyn asemaan. Toiset kohauttavat olkapäitään ja sanovat: "Ketä kiinnostaa?".
Aivan kuten kysymys siitä, milloin ylöstempaaminen tapahtuu ja monet julistavat olevansa pantempauksen kannattajia, joiden kohdalla kaikki kääntyy lopulta parhain päin, niin myös
Antikristuksen kohdalla on niin, että hän tulee olemaan kuka tahansa, eli "ei minun ongelmani".
•

No niin, tuo asenne on hirvittävän lyhytnäköinen ja myös ristiriidassa sen kanssa, mitä

Jumala haluaisi meidän tekevän. Jätä tämä ongelma huomioimatta ja olet pohjimmiltaan
tottelematon Jumalalle. Hän antoi meille Raamatun profetian – jopa 1/3 Raamatusta liittyy
profetioihin. Pitääkö meidän lukea ja ottaa huomioon vain muut 2/3 Raamatusta? Se kuulostaa
punaisia kirjaimia lukevilta kristityiltä, jotka poimivat ja valitsevat merkityksellisen sanomalla, että
he lukevat vain Kristuksen punaisella kirjattuja sanoja. Heidän virheellisen ajattelunsa mukaan muu
Raamattu on tarpeeton. Itse asiassa heidän näkökulmastaan meidän täytyy irrottaa itsemme
Vanhasta testamentista, koska se ei yksinkertaisesti sovellu elämäämme.
•

Vastoin tätä lähestymistapaa, haluan tehdä lyhyen kyselyn Antikristus-ehdokkaista, joita

useat Raamatun opettajat ovat esittäneet aiemmin ja viime aikoina, mukaan lukien oma nykyinen
nimitykseni – minkä arvoinen se sitten onkaan! Kuten käsitellessämme transhumanismia viime
viikon Prophecy Update -julkaisussa, tämä aihe on iso, joten keskustelumme on tänään hieman
normaalia pidempi.

•
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•

Ensin rukoilkaamme ja lukekaamme useita pyhiä kirjoituksia ja jatkakaamme siitä.

•

<PRAY>

•

Raamatun kohtia

•

Daniel 9:26

•

Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää

ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa
tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
•

Daniel 11:36-37 (ESV)

•

“Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse

jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa;
sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä
hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia.”

•
•

2.Ts. 2:3-4

•

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin

luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka
korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu
Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
•
•

Joh. 17:12

•

Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet

minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se
kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.
•

2.Ts. 2:6-10

•

Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden

salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin
silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava
tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella
voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat
kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
•

[huom: hän tulee niitä varten, jotka hukkuvat!]

•

Antikristusta koskevia pohdintoja

•

Antikristuksen tunnistamista koskevasta tutkimuksestamme kerrottakoon, että on olemassa

useita kirjoittajia, jotka ovat käsitelleet tätä asiaa.
•

Heitä ovat:

•

Arthur Pink vuoden 1923 kirjassaan The Antichrist

•

Joel Richardson vuoden 2019 kirjassaan The Islamic Antichrist

•

Charles Bassett vuoden 2021 kirjassaan Can We Know?

•

Ryan Pitterson vuoden 2021 kirjassaan The Final Nephilim

•

Lisäksi ajankohtaiset tapahtumat ovat saaneet jotkut - itseni mukaan lukien - spekuloimaan

tällä salaperäisellä hahmolla.
•

Aloittakaamme ensin Arthur Pink'in kirjasta The Antichrist.

•

Sivuhuomautuksena Pink kirjoitti tämän kirjan uransa alkuvaiheessa.

•

Jotkut ajattelevat, että sen sisältö voidaan perusteellisesti hylätä, koska Pink muutti

teologisen lähestymistapansa dispensationalismista liittoteologiaan ja hylkäsi aiemmat

kirjoituksensa tältä osin.
•

Pink'istä tuli myös vannoutunut kalvinisti omaksuessaan liittoteologian - kalvinismin,

josta olen perusteellisesti eri mieltä, JA asetan itseni dispensationalistiseen leiriin.
•

Koska en ole lukenut hänen muita teoksiaan, en voi kommentoida sitä, muuttuiko

hänen lopunajan filosofiansa, tai miten se muuttui, enkä tiedä, muuttaisiko se tai hänen
kalvinisminsa myöhemmin hänen tutkimustaan ja päätelmiään Antikristuksesta.
•

Siitä huolimatta tässä on kolme ajatusta, jotka Pink esitti kirjassaan aiheesta

•

#1 – Antikristus on juutalainen

•

#2 – Antikristus on Saatanan poika.

•

#3 (ja ehkä kiistanalaisin) - Antikristus on Juudas reinkarnoituneena.

•

Otetaan nämä järjestyksessä

•

#1 – Antikristus on juutalainen

•

Pink esittää useita raamatullisia syitä tähän

•

Tässä on vain pari:

•

Jakeissamme Dan. 11:36-37 mainitaan yksi syy.

•

Jälleen jakeet lukevat:
“Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista

•

jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika
on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten
lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia.”
Se, että Antikristus ei kiinnitä huomiota isiensä Jumalaan, vaikuttaa merkittävältä -

•

hänen isänsä ovat oletettavasti Israelin patriarkat.
Vaikka kohta puhuu selvästi jumalista, tiedämme, että Antikristuksella ei ole muuta

•

uskollisuutta kuin itselleen palvottavana.
Toinen kohta, joka liittyy Antikristukseen, on Matteuksen evankeliumi 12:43-45,

•

jossa Jeesus puhuu siitä, että saastainen henki palaa puhtaaksi lakaistuun taloon.
Käytämme tätä jaetta usein kuvaamaan jotakuta, jolle on suoritettu eksorkismi,

•

mutta se näyttää koskevan myös Israelia.
Huomaa, mitä saastainen henki sanoo jakeessa Mt. 12:44:

•
•

Silloin se sanoo: Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.

•

Se palaa huoneeseensa.

•

Onko se Israelin kansa?

•

Jos näin on, se kertoo paljon siitä, että tämä saastainen henki on juutalainen.

•

Toinen mielenkiintoinen spekulaatio on, että juutalainen Antikristus tulee Daanin

sukukunnasta.
•

Mahdollinen "todiste", joka viittaa siihen, on se, kuinka Daan jatkuvasti palvoi

epäjumalia - mutta niin teki myös Efraim.
•

Mielenkiintoista on, että kummankaan näistä heimoista ei Ilmestyskirjan 7:ssä

näytetä tulevan 144 000 juutalaisen evankelistan joukosta.
•

#2 - Antikristus on Saatanan poika.

•

Pink esittää lukuisia vastakkainasetteluja Jumalan lasten ja Saatanan lasten välillä.

•

Yksi kuvaavimmista on 1. Moos. 3:15, jossa lukee:

•

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä

välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.
•

Saatanalla on siemen, eli jälkeläisiä muodossa tai toisessa.

•

Kun otetaan huomioon ahdistuksen yliluonnolliset näkökohdat, ei ole

epätodennäköistä, että Saatanan siemen on kirjaimellisesti ihminen (vaikkakaan ei ehkä täysin
ihminen) - eikä vain yleiset jälkeläiset, jotka ovat syntisiä.
•
•

Toinen minua kiinnostava jae on 2.Ts. 2:3, jossa sanotaan:
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin

luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
•

Kuka tai mikä on kadotus?

•

Se olisi itse Saatana

•

Näin ollen poika olisi tässä tapauksessa Antikristus.

•

Palaamme tähän vielä hetken kuluttua...

•
•
•

#3. (ja ehkä kiistanalaisin) - Antikristus on reinkarnoitunut Juudas
Jeesus sanoo pääsiäisaterian yhteydessä Joh. 6:70:
“Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on perkele."

•

Pink huomauttaa, että demoneita on monia, mutta vain yksi perkele.

•

Tietenkin näemme myös Johanneksen evankeliumissa, että Saatana meni

Juudakseen - joten hän oli kirjaimellisesti paholaisen ruumiillistuma.
•
•

Näin Jeesus sanoi kohdassa Joh. 17:12 ylimmäispapillisessa rukouksessaan:
Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet

minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se
kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.
•

Huomaa, että Jeesus sanoo se kadotuksen lapsi - ei mikä tahansa kadotuksen

lapsi.
•

Miten Pink päättelee, että Antikristus on reinkarnoitunut Juudas?

•

Hän viittaa jakeeseen Apt. 1:25, jossa sanotaan:

•

...ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois,

mennäkseen omaan paikkaansa".
•

Mikä on tämä paikka, johon Juudas meni? Mitä se tarkoittaa?

•

Pink yhdistää sen jakeeseen Ilm. 11:7, jossa peto nousee syvyydestä.

•

Pink päättelee, että Juudas meni kuollessaan kuiluun - eli Tartarokseen - ja että tässä

nouseva peto on Juudas, joka on tosiasiallisesti jälleensyntynyt Antikristuksena.
•

Thomas Ice, tunnettu lopunajan tutkija, kirjoitti lyhyen artikkelin, jossa hän kumosi Arthur

Pink'in käsityksen juutalaisesta antikristuksesta.
•

Ice perustelee pakanallisen Antikristuksen muun muassa Raamatun typologialla, jonka

mukaan Antiokhos Epifanes - makkabealaisten aikana Malakian ja Jeesuksen välisenä
intertestamentaalisena kautena - oli Antikristuksen esikuva ja hyvin pitkälti pakana - ei juutalainen.
•

Toinen syy, jonka Ice esittää, on, että jakeessa Ilm. 13:1 merestä nouseva peto tulisi

symbolisesti ihmiskunnan merestä, eli pakanamaailmasta, eikä Israelista.
•

Alla on linkki Thomas Ice'n artikkeliin, joka on lyhyt ja helppolukuinen, jos haluat hänen

lisäperustelujaan Pink'in väitettä vastaan, jonka mukaan Antikristus on juutalainen.
•

Henkilökohtaisesti pidän Pink'in argumenteista, vaikka reinkarnaatio aiheuttaakin minulle

ongelmia.
•

Kuitenkin ottaen huomioon Raamatun oudon kuvauksen siitä, että Juudas meni omalle

paikalleen - kuka tietää, miten tämä voisi tapahtua yliluonnollisessa maailmassa?
•

Seuraavana eri argumenteissamme synnin ihmisen tunnistamiseksi on Joel Richardson'in

Islamilainen antikristus.
•

En tosin ole lukenut tätä kirjaa, vaikka katsoin Bill Salus'in ja Joel Richardson'in välisen

laajan keskustelun.
•

Minulla on inkki alla, jossa he keskustelevat Salaisuus Babylonista, joka liittyy tähän

aiheeseen.
•

Pohjimmiltaan Richardson uskoo, että Antikristus ja islamilainen Mahdi eli kahdestoista

imaami ovat yksi ja sama.
•

Tässä keskitytään islamilaiseen lopunajan teologiaan, joka koskee tätä salaperäistä,

yliluonnollista Mahdi-hahmoa.
•

Joelin näkökulma on, että islam tulee olemaan erittäin merkittävässä asemassa

ahdistuksen aikana.
•

Tämä näkemys pakottaa islamilaisen Antikristuksen olemaan se, johon juutalaiset luottavat

vahvistaakseen liittosopimuksen, joka aloittaa 7-vuotisen ahdistuksen ajan.
•

Se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että Israel oletettavasti pitää tätä muslimia omana

Messiaanaan.
•

Hän olisi sitten se, joka häpäisee kolmannen temppelin ahdistuksen puolivälissä.

•

Tässä lähestymistavassa on aivan liikaa puutteita, että voisin suhtautua siihen vakavasti.

•

Pelkästään ensimmäinen kysymys on minulle täysin mahdoton.

•

Juutalaisilla on aivan liian paljon historiaa islamin kanssa.

•

He tuntevat taqiyya-opin, jota muslimit harjoittavat huijatakseen muita.

•

Luottaisiko Israel todella tulevaisuutensa sopimuksen varaan, jonka välittäjänä on muslimi?

•

Seuraavaksi meillä on Charles Bassett'in kirja Can We Know.

•

Tässä kirjassa Bassett esittää, että Jumala on antanut kristityille kaikki työkalut, joita

tarvitsemme Antikristuksen tunnistamiseen.
Itse asiassa hän uskoo, että Jumala rohkaisee meitä syvällisempään etsintään tässä

•
asiassa.
•

En voi lainkaan kiistää sitä, kun otetaan huomioon Jumalan meille antama

hämmästyttävä mieli, kannustus tutkia Raamattua Berealaisten tavoin ja kyky tuntea ajat Isaskarin
miesten tavoin.
•

Jos haluamme tutkia Antikristuksen henkilöllisyyttä ja yhdistämme kaikki johtolangat,

niin miksi emme tekisi sitä?
•

Itse asiassa, kuten Bassett väittää, Raamattu ei koskaan vastusta tätä etsintää tai kiellä

sitä.
•
•

Bassett antaa itse asiassa mielenkiintoisen lausunnon; hän sanoo:
Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä ei sanota, että Antikristus tunnistetaan yhtäkkiä, kun

hillitsijä on poistettu. Siinä vain sanotaan, että hänet päästetään irti aloittamaan kuoleman, tuhon ja
jumalanpilkan kampanjansa.
•

Näin ollen on mahdollista, että Antikristus tunnistetaan ennen ylöstempausta.

•

Hänen mukaansa Antikristuksella on 7 merkittävää ominaisuutta, ne ovat:

•
•
•
•

Ulkonäkö. Appearance.
Hänestä on kuin entisaikojen merkittävä keisari Neron tapaan.
Kansalaisuus
Hän on katolilainen roomalaisen syntyperänsä vuoksi, joka perustuu aiemmin

lausumaamme jakeeseen Daniel 9:26:
Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä

•

häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse
saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
•

Raamattuopettajien yleinen yksimielisyys on, että tämän jakeen perusteella

Antikristus tulee uudelleen elpyneestä Rooman valtakunnasta.
•
•

Nimi
Bassett toteaa, että Antikristuksen nimi antaa luvun 666, kreikaksi tai hepreaksi

oikein kirjoitettuna.
•

Religion Uskonto

Koska hänellä on yhteys Babylonin porttoon eli katoliseen kirkkoon, Bassett uskoo,

•

että Antikristuksen on oltava katolinen.
Profession Ammatti

•

Hän näkee Antikristuksen olevan ammattimainen rauhantekijä, eli oletettavasti

•
poliitikko.
•
•
•
•

Goal Tavoite
Antikristus puolustaa yhtä maailman hallitusta.
Anti-Semitismi
Bassett ajattelee tässä Daniel 8:24 perusteella, jossa sanotaan yhteenvetona, että

hän "tuhoaa väkevän ja pyhän kansan", eli juutalaiset, että Antikristuksen täytyy siis olla
antisemitistinen.
•

Näiden ominaisuuksien perusteella Bassett tarjoaa hyödyllisen yhteenvedon merkittävistä

ehdokkaista Antikristuksen asemaan kirjan julkaisuajankohtana.
•

Muutamat miehet, joita hän ehdotti tarkistuslistansa avulla, ovat:

•

Emmanuel Macron

•

Barack Obama

•

Paavi Fransisk

•

Mikhail Gorbechev

•

Useita muita.

•

Hänen tarkistuslistansa perusteella yksikään näistä ihmisistä ei täytä ehtoja, eli kukaan ei

tarkista jokaista ruutua.
•

Pidän siitä, että Bassett puhuu tehokkaasti sen puolesta, että voimme ja meidän pitäisi

katsoa maailmaa raamatullisen ja profeetallisen linssin läpi - ilmeisesti näin tehdessämme voimme
todellakin saada merkittäviä oivalluksia Antikristuksen identiteetistä.
•

Hänen 7 huomattavan ominaisuutensa perusteella en usko, että Antikristuksen täytyy olla

katolilainen, tai että hänestä tulee välttämättä ammattimainen rauhantekijä.
•

Mielestäni hän voisi olla maallinen ja hänet voitaisiin nostaa rauhantekijän asemaan hyvin

karismaattisena yksilönä.

•

Viimeisenä tätä aihetta käsittelevien kirjojen katsauksessamme on Ryan Pitterson'in

The Final Nephilim.
•

Tämä kirja on jatkoa Pitterson'in aiemmalle teokselle nimeltä The Judgment of the

Nephilim (Nefilimien tuomio), ja se pohjautuu siihen.
•

Suosittelen molempia kirjoja.

•

Pitterson kannattaa sitä, että Antikristus on alusta alkaen yliluonnollinen olento, itse

asiassa yksi Vartijoista, eli Jumalan pojista (bene Elohim), jotka tulivat maan päälle, kuten 1. Moos.

6. osoittaa.
Lisäksi hän tunnistaa hänet luvun Hes. 31 salaperäiseksi hahmoksi, joka tunnetaan

•

nimellä Assyrialainen.
Kuningas Jaakko - luullakseni oikein - käyttää tässä luvussa nimeä Assyrialainen toisin

•

kuin monet raamatunkäännökset, jotka sanovat yksinkertaisesti Assyria.
•

Näyttää, että kyseessä on persoona - kirjaimellinen entiteetti.

•

Samoin on muitakin VT:n jakeita, jotka käsittelevät tätä olentoa, ja jos ne käännetään

oikein, kuten KJV tekee, ne kuvaavat elävää olentoa eivätkä vain Assyrian kansaa.
•

Assyrialaisella on monia muita nimiä

•

Hän voi olla Azazel, joka tunnetaan myös syntipukkina 3. Moos. 16:8-10 (ESV).

•

Hänet tunnistetaan myös niiden 200 Vartijan johtajaksi, jotka tulivat alas 1. Mooseksen

kirjan 6. luvussa, mutta joista puhutaan enemmän 1. Eenokin kirjassa.
Sen lisäksi hänet nimitetään Abaddoniksi tai Apollyoniksi jakeessa Ilm. 9:11, mutta jos

•

teet raamattuhaun, niin Abaddon tulee esiin useita muita kertoja.
Hän on itse asiassa melko näkyvästi esillä Raamatussa, mutta vain harvat puhuvat

•

hänestä, koska he ohittavat jakeet, joissa hänestä puhutaan.
Pitterson väittää, että on ollut lukuisia antikristuksia, jotka ovat olleet tämän entiteetin,

•

assyrialaisen, riivaamia
Tunnistaessaan nämä erilaiset antikristukset Pitterson - kuten Arthur Pink (ja Clarence

•

Larkin, tunnettu lopunajan opettaja ja kirjoittaja, joka on myös samaa mieltä) - tunnistaa Juudaksen
yhdeksi näistä antikristuksen edelläkävijöistä.
Minulle ei kuitenkaan ole selvää, miten hän erottaa toisistaan sen, että Juudas on itse

•

Saatanan asuttama, ja sen, kuinka Assyrialainen on myös sekaantunut häneen.
Jos joku, joka on lukenut tämän kirjan, haluaa auttaa minua tässä asiassa, olen

•

varmasti avoin sille.
Siitä huolimatta, kuten Pitterson sanoo:

•
•

Sillä kriittisellä hetkellä, kun petti Messiaan, Juudas oli sekä ihminen että langennut enkeli

samassa ruumiissa.
•

Tämä on yksi Pitterson'in kirjan tärkeimmistä ajatuksista, eli, että aiemmat antikristukset

ja lopullinen antikristus on nefilimejä
•

Toisin sanoen, hän tulee olemaan hybridiolento: osittain ihminen, osittain hengellinen

olento aivan kuten muinaiset nefilimit luvussa Genesis 6.
•

Pitterson'in tutkimuksen mukaan siellä oli 7 kuningasta, jotka olivat antikristusten

asuttamia:
•
•

Nimrod
Muista edellisestä transhumanismia koskevasta keskustelustamme, että

Nimrodia koskeva jae 1. Moos. 10:8 (KJV) on, että "hän oli ensimmäinen valtias maan päällä”
Alkoiko assyrialainen asettua hänen sisimpäänsä tehden hänestä vielä

•

enemmän, kuin mitä hän oli aiemmin ollut?
Egyptin Faarao

•

Kun otetaan huomioon tämän miehen kova sydän ja yliluonnolliset vitsaukset,

•

jotka Jumala päästi valloilleen hänen kansalleen, ei ole kovinkaan kaukaa haettua pitää häntä
antikristuksen edeltäjän roolissa.
Babylonin Nebukadnessar

•
•

Tämä on erikoinen, johtuen siitä, kuinka Nebukadnessarin käy

•

Tämä kuningas saattoi olla hengen/Vartijan riivaama, kuten assyrialainen,

monien vuosien ajan.
Kuitenkin näemme Jesajan kirjassa, että Jumala näennäisesti puhuu tämän

•

kuninkaan kautta Saatanalle, olettaen, että hän on Päivätähti, aamunkoiton poika.
Mutta myös jakeessa Jesaja 14:25 mainitaan assyrialainen tämän kuninkaan

•
yhteydessä.
•

Tämän seurauksena joitakin saatanan ja assyrialaisen kaltaisten entiteettien

välisiä identifikaatioita voi olla vaikea ymmärtää täysin.
•

Kun Nebukadnessar korotti itsensä Jumalan yläpuolelle, Herra nöyryytti hänet

niin, että hänestä tuli kuin pellon eläin.
•

Tämän jälkeen Raamattu näyttää melko selvältä, että hänestä tuli Jahven -

Herran Jumalan - seuraaja.
•

Jos assyrialaiset todella olivat jossain vaiheessa asuneet hänessä, hänen

lopullinen kääntymisensä Jumalan omien joukkoon on hämmästyttävä.
•
•

Assyrian Sanherib
Yhdessä tämän kuninkaan kanssa Pitterson toteaa, että Sanheribin lähettiläs,

Rabsake, ennakoi Väärää Profeettaa.
•
•

Antiokos Epifanes on Pittersonin tunnistama viides aikaisempi Antikristus,
Koska hän teki alkuperäisen hävityksen kauhistuksen, useimmat

raamatunopettajat ovat yhtä mieltä siitä, että Epifanes on varmasti vähintäänkin lopullisen
Antikristuksen varjo.
•

Rooman keisari Domitianus on historian seuraava ehdokas tähän tehtävään.

•

Kun otetaan huomioon Jeesuksen Kristuksen Johannekselle antaman

ilmoituksen ajoitus ja lausunto Ilm. 17:10, jossa sanotaan:
•

heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee,

pitää hänen vähän aikaa pysymän.
•

Ja kuninkaita on seitsemän: viisi on kaatunut, ja yksi on, hän voisi varmasti olla tämä

kuningas, joka "on" Johanneksen aikana.
•

Domitianus oli keisari, kun Johannes oli Patmoksella ja kirjoitti tämän kirjan.

•

Hän myös palvoi demonisia jumalia ja vainosi juutalaisia.

•

Lopuksi Pitterson sanoo, että Maagogin hallitsija Goog, jonka näemme Hesekiel 38:ssa,

on toinen näistä salaperäisistä kuninkaista.
•

Jumala puhuttelee häntä suoraan, kuten hän puhuttelee useita muita suuria pahoja

kuninkaita, joiden kautta näemme demonisia hahmoja.
•

Pitterson näkee lukujen Hes. 38-39 kiteyttävän sekä Googin että Maagogin sodan

alun että viimeisen taistelun Millenniumin lopulla, jonka yhteydessä viitataan Googiin ja Maagogiin.
•

Hän pääsee siihen sen tosiasian kautta, että jossakin vaiheessa Israel asuu

turvallisesti ilman kaltereita ja portteja - näin ollen hän sijoittaa tuon tilanteen Kristuksen
tuhatvuotisen valtakauden loppuun, kun Saatana päästetään irti viimeistä riehumistaan varten.
•

Kannatan Bill Salus'in esittämää Psalmi 83 -sotaskenaariota, joten tämä Pitterson'in

piirtämä kuva ei täysin kolahda minuun.
•

Ryan Pitterson'in hyvin tutkitussa ja dokumentoidussa kirjassa on ilmeisesti paljon

muutakin.

•

Tarkastellaanpa hetki joitakin nykypäivän ehdokkaita Antikristuksen rooliin.

•

Yksi suosituimmista halukkaista tähän rooliin on Emmanuel Macron.

•

Useita vuosia sitten Economist-lehti kuvasi etukannessaan Macronin kävelevän veden

päällä.
•

Eri uutiskanavien mukaan Macron halusi aikoinaan hallita kuin kreikkalainen jumala

Jupiter.
•

Hänestä on jopa kuva, jossa hän istuu koristeellisella kuninkaallisella tuolilla kuin

hallitseva jumala.
•

Viime aikoina hän on yrittänyt asemoida itsensä maailman hallitsijaksi

•

Now The End Begins (NTEB) on yksi lopunajan verkkosivusto, joka on kertonut paljon

Macronista ja näyttää todella olevan siinä leirissä, että hän on tuleva Antikristus.
•

NTEB luettelee alla linkitetyssä laajassa artikkelissaan useita syitä, joiden vuoksi se

pitää Macronia sopivana tähän tehtävään:
•

Juutalainen perintö

•

Macron'in koko nimi ja mitä se tarkoittaa

•

Hänen koko nimensä on Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron.

•

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

•

Emmanuel - tarkoittaa 'Jumala meidän kanssamme'.

•

Jean - tarkoittaa "Herra on armollinen’

•

Michel - joka tarkoittaa 'kuka on Jumalan kaltainen'.

•

Frederic - 'rauhanomainen hallitsija'

•

Macron - tarkoittaa "lyhyt, suora, vaakasuora merkki" - kreikaksi tämä tarkoittaa:

pitkä (ajallisesti).
•

Kun nämä yhdistetään, saadaan seuraavanlainen tulos: "Jumala on kanssamme.

Hän - Herra - on armollinen. Kuka on hänen kaltaisensa? Hän on rauhallinen hallitsija, joka on ollut
kanssamme jo kauan."
•
•

On muitakin vihjeitä, joita NTEB pitää tärkeinä:
Hänen halunsa tulla kastetuksi katoliseen uskontoon 12-vuotiaana jäljitellen

Jeesusta pääsiäisen aikana temppelissä tuossa iässä.
•

Suvun sukujuuret ulottuvat jopa Antiokhos Epifaneen aikaan

makkabealaiskaudella.
•

Yhteydet antiikin Syyriaan

•

Ja tietysti hänen yhteytensä globaaliin eliittiin ja WEF:iin

•

NTEB maalaa vakuuttavan kuvan

•

Tässä kuitenkin on minun ongelmani Macronin suhteen

•

Hänet on melkein liian helppo keksiä...

•

Monet pitävät häntä ensisijaisena Antikristus-ehdokkaana.

•

Olen eräänlainen toisinajattelija, joten kun kaikki menevät yhteen suuntaan, minusta

on usein hyödyllistä mennä toiseen.
•
•

Pari muuta mielenkiintoista hahmoa tässä suhteessa ovat:
#1 - Kaikkien tämänhetkinen suosikkipoliitikko ulkomailla: Ukrainan presidentti

Volodymyr Zelenskyy.
•

#2 - Ja kreikkalainen poliitikko, joka on paljon tuntemattomampi: Alexis Tsipras

•

Mitä tulee Zelenskyyyn, useita syitä hänen osaltaan ovat:

•

Hänen nopea nousunsa maailmannäyttämölle

•

Hän on juutalainen

•

Hänen yhteytensä WEF:iin Klaus Schwab'in Young Global Leaders -ohjelman

kautta.
•

Minusta näyttää, että hänen heikkoutensa paljastuvat, ja hänen suosionsa

hiipuu kilpajuoksussa Antikristukseksi.
•

Tsipras'in osalta:

•

Hän on karismaattinen ateisti, vaikka hänellä on ilmeisesti juutalaisia sukujuuria.

•

Hän nousi valtaan Kreikassa vuosiksi 2014-2019 vasemmiston miehenä ja

maan kaikkien aikojen nuorimpana pääministerinä.
•

Hänen valtapohjansa oli mielenkiintoisella tavalla Thessalonikissa.

•

George Soros tuki häntä

•

Ilmeisesti hän on noussut antiikin Rooman valtakunnasta

•

Tuolloin hän oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta, mutta hän kannattaa

voimakkaasti samaa sukupuolta olevien avioliittoa.
Nykyään Tsipras on Kreikan oppositiojohtaja, joka näyttää menettäneen

•

suosionsa - ehkä hän oli siis pelkkä välähdys.
•

Yksi suosikeistani vitsailevalla tavalla on ollut Bill Gates

•

Hänellä on merkittävä vaikutusvalta maailmannäyttämöllä.

•

Johtuen yhteyksistään Jeffrey Epstein'iin, hänen potentiaalinen turmeltuneisuutensa

on erittäin korkea.
•

Isänsä, tunnetun eugeniikan kannattajan, opetuksen vuoksi Gates'illa ei ole mitään

ongelmaa tappaa vähäisimpiä ja haavoittuvimpia.
•

Tämä on varmasti käynyt ilmi, kun hän on Bill & Melinda Gatesin säätiön kautta

puolustanut COVID-injektioita muka elämää antavina rokotteina.
•

Lisäksi hän on vuosien ajan osallistunut kolmannen maailman maissa

rokotuskampanjoihin, jotka ovat tappaneet ja vahingoittaneet kymmeniä tuhansia naisia ja lapsia.
•

Gates-säätiö oli keskeinen toimija Event 201 -pandemiasimulaatiossa vuonna 2019.

•

Hän on tietysti erittäin varakas ja esiintyy hyväntekijänä ja sellaisena, joka välittää...

•

Hän on WEF:n hyvässä asemassa oleva jäsen ja oli kyseisen järjestön Young

Global Leader - kuten kaikki hyvät globalistit näyttävät olevan (esim. Sanna Marin)
•

•

Luulen, että Gates voi vielä olla ehdolla...

Viimeinen henkilö, jota haluan lyhyesti korostaa ja ehdottaa Antikristuksen asemaan, on

Yuval Noah Harari. Harari on intellektuelli ja on ollut äärimmäisen suorapuheinen koskien

transhumanismin etuja.
Hän on historioitsija ja kirjailija, joka on kirjoittanut kaksi megabestselleriä, joita

•

kumpaakin on painettu 12 miljoonaa kappaletta: Sapiens, Homo Deus
Tässä häntä koskeva lainaus:

•
•

Harari syntyi Haifassa itäeurooppalaisille maahanmuuttajille ja asuu nyt miehensä kanssa

moshavissa Jerusalemin ulkopuolella. Harari on vegaani, jota kotieläinten kärsimykset ahdistavat
syvästi ja hän meditoi päivittäin (ja viettää vuosittain 60 päivän hiljaisen retriitin). Hän sanoo
tekevänsä näin ymmärtääkseen paremmin ihmisen tietoisuuden ja "inhimillisen tyytymättömyyden"
luonnetta.
•

Tämä lainaus havainnollistaa useita tämän miehen mielenkiintoisia ominaisuuksia:

•

Hän on juutalainen

•

Hän on oletettavasti Rooman imperiumin syntyperää.

•

Hänellä ei ole käyttöä naisille

•

Hän ei pidä ihmiskuntaa yhtään tärkeämpänä tai erilaisempana kuin eläimiä.

•

Meditaatio on itämainen uskonto, luonteeltaan okkulttinen, joten hän on

todennäköisesti jatkuvassa yhteydessä demonisiin entiteetteihin.
•

Harari halveksii Jumalan Sanaa; hän sanoo olevansa suorassa oppositiossa sille.

•

Lisäksi hän uskoo, että ihmisillä ei ole vapaata tahtoa

•

Olemme hakkeroitavissa aivan kuten tietokoneet ja meitä voidaan ohjata ulkopuolelta.

•

Transhumanistina hän uskoo, että ihmisestä voi tulla jumala
•

Jos sillä on merkitystä, niin Barack Obama ihailee Harari'a suuresti,
Hän on luonnollisesti läheinen Klaus Schwab'in ja WEF:n kanssa.

•
•

Seuraavassa on muutamia hyvin kuvaavia sitaatteja tältä mieheltä, jonka sormi - kuten
kuulette - on ihmiskunnan seuraavien kehitysvaiheiden pulssilla:

•

"Jos haluamme pysäyttää tämän epidemian, tarvitsemme täydellistä sähköistä

valvontaa. Meidän ei tarvitse tarkkailla vain ihmisiä, vaan myös ihon alaisia asioita."
•

"Nyt ihmiset kehittävät enemmän voimia kuin koskaan ennen. Kehitämme todella

jumalallisia luomis- ja tuhovoimia. Teemme ihmisistä jumalia."
•

"Kaikki tämä tarina Jeesuksesta, joka nousi kuolleista ja oli Jumalan Poika. Tämä

on valeuutinen."
•

"Tarvitsemme jonkinlaista maailmanlaajuista lojaalisuutta ja globaalia identiteettiä."

•

"Maapalloa tulevat asuttamaan tai jopa hallitsemaan entiteetit, jotka eivät ole

orgaanisia. Ne eivät hengitä. Niillä ei ole tunteita."
•

“Tekoäly on biologinen vallankumous.”

•

2000-luvun suuri poliittinen ja taloudellinen kysymys on: Mihin me tarvitsemme

ihmisiä? Tai ainakin, mihin tarvitsemme niin paljon ihmisiä?" Onko teillä vastausta? "Tällä hetkellä

paras arvauksemme on pitää heidät tyytyväisinä huumeiden ja tietokonepelien avulla.”
"Historia alkoi, kun ihmiset keksivät jumalat ja se päättyy, kun ihmisistä tulee

•
jumalia."

Kaiken kaikkiaan Hararilla on melko vahvat valtakirjat tähän surullisen kuuluisaan

•

vakanssiin.
•

Hän näyttää olevan tulossa vahvasti esiin ja puhuu varmasti kuin laittomuuden ihminen.

•

Suosittelen, että katsot joitakin alla olevista videoista nähdäksesi ja kuullaksesi häntä.

•

Johtopäätös

•

Aika lähestyy, jolloin Antikristus tulee omilleen

•

Monet miehet kilpailevat tästä kehutusta asemasta

•

Kuten Charles Bassett kysyy: Voimmeko tietää?

•

Ehkä voimme - ehkä emme.
•

Mutta voimme varmasti nähdä tämän laittomuuden ihmisen heijastuksia monissa ihmisissä
maailmannäyttämöllä tänä päivänä.

•

Älä hautaa päätäsi hiekkaan tämän häijyn hahmon suhteen

•

Jumala haluaa, että olemme hyvin pitkälle ajan tasalla - ja suurin osa seurakunnasta

yleensä on hyljännyt tämän kehotuksen olla tietoinen ja valvova.
•

Seurakunta ei voi itseasiassa nähdä punaista taivasta illalla eikä punaista taivasta aamulla.

•

Se ei tunne raamatullisen sään ennusmerkkejä

•

Haluan sanoa, että olen toisinajattelija, koska minulla on luja usko adistusta edeltävään

tempaukseen, toisin kuin mihin niin suuri osa kristikunnasta uskoo.
Jos teet gallupin, huomaat - luulen niin - että kristittyjen suuri enemmistö uskoo, että

•

meidän on kestettävä ahdistuksen kauhut.
•
•

Kukaan ei puhu tempauksesta ennen vihaa
Varmasti he eivät puhu siitä ääneen - ehkä siksi, että pelkäävät, että heidän osoitetaan

olevan väärässä - ehkä siksi, että ovat istuneet huonon opetuksen alla, joka mitätöi Jumalan
todellisen Sanan tässä suhteessa.
•

Kun kuuntelette ketä tahansa merkittävää kristittyä, joka kommentoi näitä nykyisiä aikoja,

kuuletteko koskaan puhuttavan ääneen toivosta, että Jumala vapauttaa meidät tästä maallisesta
painajaisesta, johon olemme vajoamassa? - Väitän, että tällainen lausunto on äärimmäisen
harvinainen, ellei jopa olematon, paitsi niiden hyvin harvojen keskuudessa, jotka panevat koko
luottamuksensa siihen, mitä Jumala on sanonut tästä tulevasta tapahtumasta
•

Tämän vuoksi minun on pakko kysyä: "Onko kenelläkään, joka uskoo Jeesukseen, mitään

todellista toivoa tai rohkaisua ajatuksesta, että hänen täytyy kärsiä läpi hirvittävin aika, mitä
maapallolla on koskaan ollut?"
•

Ihmiset luulevat, että heidän on piilouduttava ja että Jumala suojelee heitä.

•

Jotkut jopa uskovat ihan vakavissaan, että ahdistuksesta tulee juhla, jossa kristityt kutsuvat

vitsauksia ja tanssivat kaduilla valtuuksiensa vuoksi.
•

Annan teille kaksi jaetta, että näette, mitä Jumala todella aikoo.

•

Jesaja 13:9:

•

Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään

autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset.
•

Jesaja 13:11:

•

Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä

lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden.
•

Kysymys: Mitä Jumala sanoo siitä, kuka on hänen vihansa kohde?

•

Vastaus: Syntiset - maailma pahuutensa tähden - jumalattomat vääryytensä tähden -

ylimieliset ja häikäilemättömät. Muista myös aiempi kohtamme 2.Tess. 2:6-10, erityisesti jakeet 910:
...tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja

•

tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen,
sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

•

K ysymys: Kenet laiton tulee pettämään?

•

Vastaus: Ne, jotka hukkuvat - ne, jotka kieltäytyvät rakastamasta totuutta - ne, jotka

eivät ole pelastettuja.
Mihin me Kristuksen seuraajina, jotka olemme Jeesuksen verellä ostettuja ja jotka

•

olemme ottaneet vastaan hänen vapaan pelastuksen lahjansa, sovimme Jumalan Sanan
perusteella tähän kuvaukseen?
Onko Jumala antanut meille syntimme anteeksi ja siirtänyt ne niin kauas, kuin itä on

•
lännestä?
•

Kenet Jumala näkee katsoessaan meitä, joiden puolesta Jeesus kuoli?

•

Olemmeko enää syntisiä Jumalan silmissä, vai olemmeko pukeutuneet Kristuksen

vanhurskauteen?
•

Onko Jumala valehtelija?

•

Kun Hän sanoo, ettei meitä ole tarkoitettu tulevaan vihaan, niin uskotko Häntä?

•

Vai onko sinun virheellinen inhimillinen ajattelusi suurempi kuin Jumalan Sana, kun Hän

myös julistaa Ilm.3:10:
•

Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta

vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä,
jotka maan päällä asuvat.

•

Kuuntele, ahdistus on tulossa pian

•

Antikristus on olennainen osa tätä tulevaa kauhujen aikaa.

•

Me, jotka uskomme, olemme Kristuksen Morsian

•

Ajatellaan ja toimitaan sen mukaisesti

•

Lähettäisikö rakas Ylkämme sen, jota Hän rakastaa eniten, pimeyden ja laittomuuden

kuiluun, joka tästä maailmasta on pian tulossa?
•

Ole toisinajattelija vaikutuspiirissäsi olevien keskuudessa.

•

Älä hyväksy heidän virheellistä ajatteluaan, että Jumala odottaa meidän käyvän läpi

koettelemuksen, joka on tarkoitettu epäuskoisille.
•

Raamattu – pyhät Kirjoitukset - on suorassa ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa.

•

Älä luota tässä ihmisiin - luota Jumalaan ja Hänen Sanaansa.

•

Kun teet näin - pelkosi katoaa ja toivosi kasvaa.

•

Jeesus tulee pian, hyvin pian!

